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Steigerspecialist
in het nieuw gestoken

Opdrachtgever
Layher Nederland BV,
Raamsdonksveer

Installaties
Rodenburg Installatiebedrijven,
Raamsdonksveer

Architect
Architecten HMV, Breda

Stucwerk
Broeders Stucadoorsbedrijf, Made

Adviseur constructies
Sterk adviesbureau voor
bouwconstructies bv, Breda

Aluminium entree
De Rooy Snoeren, Raamsdonksveer

Interieurontwerper
Karel Bodegom, Den Haag
Uitvoering
Bouwgroep Moonen BV,
‘s‑Hertogenbosch
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Akoestisch spuitwerk
Asona Acoustic Solutions, Uithoorn
Schilderwerk
Van Rooy Vastgoedonderhoud bv,
‘s-Hertogenbosch

Layher is de grootste fabrikant en
leverancier van steigersystemen in
Europa en heeft haar hoofdzetel in
Duitsland. Het bedrijf verzorgt werkelijk
alle steigeroplossingen voor industrie,
bouw, offshore en evenementen en heeft
regelmatig spraakmakende projecten,
zoals onlangs nog de enorme trap voor
het Centraal Station Rotterdam dat door
Layher werd gesponsored.

Meerwaarde
De upgrading van de Nederlandse locatie
maakt deel uit van de vorig jaar gestarte campagne ‘Meerwaarde’. Daarin
staat het leveren van de best mogelijke
service en het beste product centraal.
Daarin past een grondige opfrisbeurt van

Raamsdonkveer • Revitalisatie Layher Nederland

Tekst: Tjerk van Duinen

De Nederlandse huisvesting van
steigerspecialist Layher is in een
tijdsbestek van twintig weken
gerevitaliseerd. Het gebouw aan de
Lissenveld in Raamsdonksveer zag er
gedateerd uit en was nodig aan een
opknapbeurt toe. Binnen en buiten is het
jaren tachtig gebouw omgetoverd naar
een modern pand. Van betonsteen naar
strak stucwerk en hout.

De loods is ook
opnieuw bekleed

Het nieuwe gezicht van
Layher: wit stucwerk,
vergrijsd Platowood en
strakke aluminium kozijnen

gebouw (binnen en buiten) en terrein.
Daarvoor is al het kantoorpersoneel
tijdelijk ondergebracht in mobiele units
op het terrein, zodat de bedrijfsvoering
geen last ondervond van de verbouwing.
Het buitenterrein is flink uitgebreid; Layher heeft grond bijgekocht en om extra
ruimte voor de buitenopslag te creëren.

Nieuwe schil
Voor de uiterlijke transformatie heeft
Bouwgroep Moonen om de bestaande gevel een nieuwe geïsoleerde schil gemaakt.
Deze is opgetrokken uit houtskeletbouw
met wit stucwerk (Strikolith) en vergrijsd
Platowood als afwerking en strakke aluminium kozijnen voor de gevelopeningen.
De entree heeft een eigen uitwerking

gekregen van aluminium (zie kadertekst).
Hout en aluminium zijn verwijzingen
naar de core business van Layher.

Grote showroom met
slimme verlichting. Is
de bewegingsdetectie
aan dan wordt bij
benaderen van object
dit wit uitgelicht

Wit
Binnen is ook veel veranderd. Allereerst
zijn de strakke witte vlakken van de
buitengevels doorgetrokken naar het in-
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Akoestisch spuitwerk
Om een goede akoestiek te verkrijgen in het vernieuwde Layhergebouw, heeft akoesisch specialist Asona de wanden en plafonds
afgewerkt met Sonaspray®. Deze geheel naadloze afwerking op
basis van cellulose is direct op vrijwel alle ondergronden aan te
brengen en in elke gewenste dikte (tot 10 cm). Door te variëren
met de dikte kan de gewenste geluidsabsorptie bereikt worden;
Sonaspray heeft een geluidsabsoptiecoëfficient aw tot 1. Belang‑
rijk voor de esthetiek: het is niet alleen een naadloze oplossing,
de afwerking is er ook in verschillende grofheden – fijnst, fijn,
middelfijn en standaard – en kan in zes standaardkleuren worden
aangebracht; op aanvraag is elke kleur leverbaar.

Cellulose en lijm
De applicatie zelf gaat eenvoudig en razendsnel. In principe is
Sonaspray® een tweecomponentensysteem met enerzijds cellulo‑
sevlokken en anderzijds lijm op waterbasis. Via een spuitmond
worden deze bestanddelen gemengd en aangebracht. Per dag
kan 100 m2 oppervlakte compleet behandeld worden. Omdat
het materiaal licht van gewicht is, heeft het constructief geen
consequenties voor de ondergrond. Door een voorbehandeling
in zoutbaden is het tevens brandveilig. Dat maakt het mede zeer
geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld horeca.

C2C
Een belangrijk duurzaam aspect is het feit dat Sonaspray® vol‑
ledig cradle to cradle is. Het cellulose-lijm-mengsel is betrekkelijk
eenvoudig van de ondergrond af te halen; door het weer in water
op te lossen is de cellulose (papier) weer her te gebruiken. Overi‑
gens wordt als grondstof veel gebruik gemaakt van afgekeurde
papierrollen uit drukkerijen.

Monumentaal
Voor gebouwen heeft Asona de productgroep Sonacoustic®. Dit
is een in drie arbeidsgangen aangebrachte afwerking met glad
stucwerk als eindlaag. De akoestische eigenschappen zijn verge‑
lijkbaar aan die van Sonaspray®, het afwerkingsniveau is gelijk
aan glad stucwerk. Mooie recente toepassingen zijn de elf meter
hoge hal van de Universiteit van Amsterdam aan de Roetersstraat
en de nieuwbouw van het Stedelijk Museum Amsterdam.
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Entreehal met direct zicht op de (blauwe) showroom

Blikvanger van aluminium
Meest in het oog springend onderdeel van de revitalisering is
de entreepartij. De Rooij-Snoeren-Combinatie bv (RSC) heeft
hiervoor een soort poort gemaakt van aluminium. Projectleider
Arend-Jan Kant van RSC vertelt: ‘Voor deze blikvanger hebben we
85 vierkante meter aluminium cassettebeplating gebruikt, alle‑
maal op maat gemaakte elementen. De entree is gepoedercoat in
de kleur grafietgrijs (RAL 7024), onderdeel van de Layher-huisstijl.’
RSC heeft ook de bedrijfshal van een nieuwe huid voorzien. Kant:
‘Dit soort werk is meer onze dagelijkse stiel. We hebben hier 1.200
vierkante meter stalen gevelbekleding op de bestaande gevelbe‑
plating gemonteerd. De hal is puur voor opslag van steigermate‑
rialen en hoefde daarom niet geïsoleerd te worden.
RSC is gespecialiseerd in metalen dak- en gevelbeplating en
is gevestigd op hetzelfde bedrijventerrein in Raamsdonksveer
als Layher. Het bedrijf beschikt over een eigen tekenkamer en
eigen montageteams.

Raamsdonkveer • Revitalisatie Layher Nederland

Instructiehal
naast de
showroom

Instructieruimte

terieur. Daartoe is van het bestaande MBI
schoon metselwerk eerst de openstructuur verkleind en daarna wit gekeimd,
wat tot nagenoeg strakke muren heeft
geresulteerd.
Alle binnendeuren en kozijnen zijn vervangen door nieuwe HPL-deuren. De plafonds van showroom en trainingsruimten zijn deels uitgevoerd in akoestisch
spuitwerk met daaronder geperforeerde
golfplaten plafonds, in de gangzones zijn
brede systeemplaten als plafondoplossing toegepast terwijl de kantoorruimtes

zijn voorzien van een net doorzak
plafond.

Showroom
De indeling van Layher Nederland
is meteen goed op de schop gegaan.
Zo is de voormalige instructieruimte
omgebouwd tot showroom met lichtgrijze wanden en zwarte plafonds.
Daarnaast zijn op de begane grond
drie instructieruimtes gemaakt waar
in kleinere groepen het Layher-systeem kan worden uitgelegd. Een grote

kantoortuin op de eerste verdieping is
vanaf heden de nieuwe werkplek van de
afdeling engineering. Het hele gebouw is
uiteraard voorzien van compleet nieuwe
elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. De steigerbouwer heeft
het goed voor elkaar en kan met een
gerust hart klanten en personeel ontvangen in Raamsdonksveer.

SUPERB
[IN]VISIBLE
ACOUSTIC
Kantoor Layher
Raamsdonkveer
(Noord-Brabant)
142 m2
Sonaspray ST

Goede akoestiek is essentieel voor de beleving
en het gebruik van een ruimte.
Asona heeft al ruim 35 jaar ervaring
met de ontwikkeling van hoogwaardige akoestische materialen
die niet alleen zorgen voor een
optimaal akoestisch klimaat, maar
bovendien de uiterlijke aspecten
van de ruimte respecteert.

De kern van onze oplossing ligt
in de unieke combinatie van geluiddempend naadloos akoestisch
pleister in verschillende lagen en
een akoestische afwerking in de
vorm van akoestisch spuitwerk, die
alle ondergronden volgen.

Wij leveren niet alleen de juiste
geluiddempende materialen maar
zorgen ook voor de applicatie en
het onderhoud.

asona.com
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DC Lidl • Oosterhout (Gld)

DC met 6.000 m2 vriescellen en 13.000 m2 koelcellen en een eigen windmolen

Overtreffende trap voor

Supermarktketen Lidl
blijft zichzelf overtreffen
bij de bouw van nieuwe
distributiecentra. Was
tot nu toe de locatie
in Waddinxveen nog
het grootste en meest
duurzame dc van Nederland,
inmiddels realiseert het
Duitse bedrijf een nóg
groter en duurzamer pand
op Park15 in het Gelderse
Oosterhout. ‘Alles gaat hier
in de overtreffende trap.’

Het is alweer het zevende distributiecentrum van Lidl in Nederland. De supermarktgigant groeit hard en breidt om die
reden uit met nieuwe logistieke centra.
Na Heerenveen (2013), Etten-Leur (2014)
en Waddinxveen (2016), volgt nu Oosterhout, pal aan de A15. Op het duurzame

Lidl

bedrijvenpark Park15 verwierf Lidl een
kavel van 16 hectare. Het dc meet 500 bij
100 meter en heeft een totaal vloeroppervlak van maar liefst 55.000 m2, waarvan 2.500 m2 kantoorgedeelte is en de
rest uit magazijn bestaat. De oplevering
staat gepland in oktober 2018.

Opdrachtgever
Lidl Nederland GmhB, Huizen

W-installaties
Van Panhuis, Hoogeveen

Staalconstructies
Van den Brink Staalbouw BV, Barneveld

Gebiedsontwikkelaar Park15
Giesbers Gebiedsontwikkeling, Arnhem

E-installaties
Kromwijk Elektro, Woerden

Vloeren
VBI Consolis, Huissen

Architect
FKG Architecten Aan de Zaan,
Koog aan de Zaan

Koelinstallaties
Voets & Donkers Koeltechniek en
Luchtbehandeling BV, Schijndel

Systeembekledingen
K.I.M. Nederland, Apeldoorn; Acoma BV,
Duiven

Adviseurs
Peters & Van Leeuwen, Gouda (constructies); Iv-Bouw, Sliedrecht (installaties); Nieman Groep, Utrecht (BREEAM);
dagnl, Olst (ifra)

Terreininrichting
ABC Hekwerk, Lottum

Dakbedekking
Hollanddak, Waalwijk

Fundering
Kuipers Funderingstechnieken BV,
Lemmer

Bouwprogramma
distributiecentrum (52.500 m2) met
kantoren (2.500 m2)

Prefab beton
Holcon, Markelo

Bouwperiode
oktober 2017 – oktober 2018

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van de Ven, Veghel
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Tekst: Margot Visser
Beeld: FKG Architecten Aan de Zaan

Eigen windmolen
Bij de realisatie van de nieuwbouw gaat
Lidl weer een stap verder in zijn streven
naar ultieme duurzaamheid. Net als
in Waddinxveen wordt het certificaat
BREEAM “Outstanding” nagestreefd,
maar de lat ligt net wat weer hoger. Het
pand is vrijwel geheel zelfvoorzienend
op het gebied van energiebehoefte en
functioneert zonder gasaansluiting.
Grondwarmte zorgt middels vloerverwarming voor verwarming en koeling
van het gebouw. Een groot aantal zonnepanelen op het dak voorziet het gebouw
van de benodigde stroom. Bovendien
plaatst Lidl een windmolen voor eigen
rekening en maken ze gebruik van een
batterij voor energieopslag, zodat ze ook
op zon- of windloze dagen een heel eind

komen met het koelen en invriezen van
producten.

uitdagend werk, zeker met een bouwtijd
van slechts een jaar.’

19.000 m2 koel- en vriescellen

Prestigieus project

Voor bouwbedrijf Van de Ven is dit één
van de grootste distributiecentra die
ze tot nu toe hebben gebouwd. Projectleider Kees Fransen beschouwt het
als een project met een hoge mate van
complexiteit. ‘Het is niet te vergelijken
met andere grote logistieke centra. Qua
detaillering en moeilijkheidsgraad steekt
deze er met kop en schouders bovenuit.
Neem de koel- en vriescellen: we hebben
hier 6.000 m2 vriescellen en 13.000 m2
koelcellen. Die enorme oppervlaktes in
combinatie met de complexe energievoorziening (WKO in combinatie met
vloerverwarming) maken het tot een

Het Brabantse bouwbedrijf was geen onbekende partij voor opdrachtgever Lidl.
Eerder werkte Van de Ven aan de dc’s in
Heerenveen, Etten-Leur en Waddinxveen
én in Londen en Southampton. De opdracht voor Oosterhout werd verworven
uit een aanbesteding. ‘We bouwen hier
volgens bestek. De engineering doen we
samen met Lidl. Alle disciplines, met uitzondering van de koel- en vriestechniek,
vallen onder onze verantwoordelijkheid’,
vertelt Fransen.
‘Iedere keer dat we voor Lidl bouwen,
wordt het weer groter en groter.

Geavanceerd en energiezuinig koel- en vriessysteem
Voets & Donkers Koeltechniek en Lucht
behandeling uit Schijndel gaat voor het
nieuwe distributiecentrum van Lidl de
koel- en vriesinstallaties realiseren. Op basis
van al gerealiseerde projecten voor LIDL is
een verbeterd modern en energiezuinig
ontwerp gemaakt op basis van de natuurlijke koudemiddelen ammoniak (NH3) en
kooldioxide (CO2).

BIM
Building Information Modeling is een
procedure waarbij een intelligent 3D-model
wordt gemaakt en gebruikt om het inzicht,
de samenwerking en de productiviteit te
verhogen. Voor de realisatie van
het Lidl distibutiecentrum wordt
daarom volledig van deze werkwijze gebruik gemaakt. Voets &
Donkers heeft al jaren ervaring met
het modeleren in 3D in nauwe samenwerking met de bouwkundige
aannemers. Bij dit project heeft
Bouwbedrijf Van de Ven de leiding
over dit proces en coördineert de
betrokken partijen zodat continu
alle nieuwe ontwerpen samengevoegd worden. Hierdoor worden
vooraf de zogenoemde “clashes”

inzichtelijk zodat er tijdens de realisatie conflicten voorkomen kunnen worden.

Bedrijfszekerheid
Lidl staat bekend om zijn hoogste kwaliteit
als het gaat om versheid. Hierin speelt het
koelproces een cruciale rol. Het distributiecentrum bestaat uit verschillende product
gerelateerde zones, met elk een specifieke
temperatuur en vochtigheid. Een juiste en
constante conditie komt de houdbaarheid
ten goede. Voets&Donkers heeft al meer
dan 50 jaar ervaring in het ontwerpen en
bouwen van installaties voor de conditionering van voedingsmiddelen. Een profes-

sioneel serviceteam staat 24/7 paraat voor
preventief onderhoud, reparatie en monitoring. Met een 10-jarig all-in contract is de
gebruiker volledig ontzorgd.

Outstanding
Als toeleverancier van koel- en vriessystemen, is Voets & Donkers nauw betrokken bij
het behalen het juiste percentage (Outstanding ≥ 85%) voor de verschillende duurzaamheidscategorieën.

Koude en Warmte opslag
Door de koel-vriesinstallatie wordt de koude
en (rest)warmte geproduceerd voor het
gehele gebouw (incl. kantoren). Met een koude en
warmte opslag in de bodem, kan het hele jaar in
de benodigde warmte en
koude worden voorzien,
zonder het gebruik van
aardgas of synthetische
koudemiddelen.

3D-impressie
koelinstallatie
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EIGEN OPEN AFRIT
A15

BARGE
TERMINAL
OP 7 KM

RAIL
TERMINAL
TEGENOVER
(2019)

TOONBEELD VOOR DE NIEUWE
GENERATIE LOGISTIEKE PARKEN
INNOVATIEF EN DUURZAAM

RUIM 32 HA.

ACCESS
& EXIT

BESCHIKBAAR

RAIL
TERMINAL

A15
BETUWE
ROUTE

DIRECT BESCHIKBAAR
10.000 - 100.000 m2
hoogwaardig en duurzaam warehouse
Bel Bart Franssen of Jay Lelie voor alle informatie

Industriële koeling
Highcare

PARK15LOGISTICS.COM

026 446 1400

Kaasrijping
Cleanrooms

Airconditioning
Maatwerk

Voets & Donkers is gespecialiseerd in de ontwikkeling,
productie en installatie van koelinstallaties en
luchtbehandelingssystemen.
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www.voetsdonkers.nl

Oosterhout (Gld) • DC Lidl
183 dockdeuren
Alles gaat hier in de overtreffende trap.
Zo passen we maar liefst 183 dockdeuren toe, waar we eerder 150 al heel veel
vonden. Opmerkelijk vind ik verder het
enorme logistieke terrein rondom het
pand. Er ligt maar liefst 70.000 m2 verharding rondom het dc. Bouwen bedrijven
normaal gesproken liefst zo groot mogelijk op een kavel, maar Lidl kiest juist
voor een laag percentage bebouwing. Al
met al is het een fantastisch en prestigieus project om te mogen maken.’

Meer dan 1 kilometer
beveiliging
Ruim een kilometer hekwerk is nodig om het 16 hectare grote
terrein van het nieuwe distributiecentrum van Lidl op Park15 te
omheinen. Het is een omvangrijke opdracht voor buitenbeveiligingsspecialist ABC Hekwerk uit Lottum, dat tevens de staafmathekwerken op het binnenterrein en alle geautomatiseerde
schuifpoorten, slagbomen en draaipoorten voor de tien toegangspoorten levert.
‘Onze meerwaarde ligt in het meedenken over de inrichting en
aansturing van de buitenbeveiliging’, vertelt directeur Remco Cujipers. ‘We zijn een relatief kleine organisatie waardoor we korte
lijnen hebben en snel kunnen schakelen. Onze mensen doen er
alles aan om een project zo soepel mogelijk te laten verlopen.’
ABC Hekwerk is een soft franchise organisatie met vijftien
vestigingen in Nederland, twee in Duitsland en één in België.
Elke vestiging opereert zelfstandig met een eigen directie. ABC
Hekwerk Lottum heeft twaalf medewerkers en richt zich zowel
op de particuliere als de zakelijke markt.

Park15 legt de lat hoog
‘Wij transformeren een gebied
naar een bedrijventerrein
zonder de omgeving te belasten’
Lidl is na logistiek dienstverlener Nabuurs, Kraft-Heinz, Mars en
SCA de volgende partij die neerstrijkt op Park15, het duurzame
bedrijventerrein in ontwikkeling langs de A15 in de Gelderse
gemeente Overbetuwe.
Naast de strategische ligging was de duurzaamheidsambitie
van Park15 een belangrijke overweging van Lidl om zich hier te
vestigen. ‘Wij leggen de lat hoog qua duurzaamheid en dat doet
Lidl ook. Het gebouw en het gebied versterken elkaar’, zegt Bart
Franssen van ontwikkelaar GiesbersGroep.

Groene buffer
Park15 is hét voorbeeld van een nieuwe generatie bedrijventerreinen. ‘Wij transformeren een gebied naar een bedrijventerrein
zonder de omgeving te belasten. Dat doen we door het plan
te ontwikkelen in samenspraak met alle belanghebbenden en
stakeholders’, legt Franssen uit. Eén van de uitkomsten van deze
werkwijze is de aanleg van een groene buffer van 25 hectare
tussen het dorp en het bedrijventerrein. Door de aanleg van
een recreatieve route door het bedrijvenpark kunnen bewoners
bovendien op een prettige manier het aangrenzende landschapspark de Danenberg bereiken. Dit gebied wordt onder meer
gefinancierd vanuit het bedrijvenpark.

Verrommeling voorkomen
Bijzonder is dat Park15 een private ontwikkeling is en blijft. ‘Lidl
vestigt zich op het park en wij creëren het bedrijventerrein daaromheen. De infrastructuur die we aanleggen wordt eigendom
van de Vereniging van Eigenaren. Zij zijn in de toekomst verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het terrein. Dat
voorkomt verrommeling van het park op langere termijn, immers
partijen zullen elkaar daarop aanspreken. Ook zorgt het voor
een optimale verbinding tussen de gebouwen en ondernemers,
bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid door onderling
warmte en energie uit te wisselen.’

Park15 heeft
een zeer hoog
ambitieniveau
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Tekst: Mirjam Oomens

Opdrachtgever
Syntrus Achmea Vastgoed, Amsterdam

Aannemer
Smeets Bouw, Maastricht

Liften & trappen
Orona, Alphen aan den Rijn

Ontwerpers
N-architecten, Maastricht ( Peter
Claassens en Ralph Nicolai)

Gawalo
Hoogendoorn, Woerden

Cortenstaal gevel
VPT Versteeg, Heusden

E-installaties
Steegman Elektrotechniek, Den Haag

Binnenafbouw
Plabos Afbouwsystemen BV, Beek

Klimaat en CV
Roodenburg, Krimpen aan den
IJsselSprinklers: Trigion, Schiedam

Bouwprogramma
verbouwing en uitbreiding van winkelcentrum, aanleg nieuwe parkeerlagen

Adviseur
Technisch Adviesbureau Maat BV,
Rotterdam
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Beek • Winkelcentrum Makado

‘Rondje Makado’
wordt iets groter
Sommige winkelcentra hebben te kampen
met leegstand. Daarvan is bij Makado in Beek
(Zuid-Limburg) geen sprake. Sterker nog, men
is bijna klaar met een aanbouw van circa
7.500 m2 winkeloppervlak om het ‘rondje
Makado’ nog aantrekkelijker te maken voor
het winkelende publiek.

Driekwart hectare
winkeloppervlak erbij

Bouwperiode
november 2015 – oktober 2017
Bruto vloeroppervlakte
26.000 m2

Situatie bij aanvang van de bouw toont goed de oorspronkelijke vorm van Makado
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Impressie uitbreiding Makado

Contrast tussen oud en
nieuw
‘Tijdens de verbouwing blijft de winkel open’: een gezegde dat
voor Makado heel letterlijk opgaat. Voor de bouwende partijen
betekent dit, dat sommige werkzaamheden moeten plaatsvinden
als er geen publiek aanwezig is. Ook Plabos Afbouwsystemen laat
daarom mensen werken in de nachtelijke uren. ‘Wij verzorgen
al het ruwbouwtimmerwerk, de systeemwanden en –plafonds,
het aftimmer- en het interieurtimmerwerk’, somt projectleider
René Houtvast op. ‘Het werk is heel divers. We hebben houtskeletbouwgevels gemaakt, gedeeltelijk rockpanel en gedeeltelijk
aquapanel dat later gestukadoord wordt. Binnen zitten veel
metal studwanden en gipsplafonds. In de nieuwbouw hebben we
aan de binnenzijde een gebogen Western Red Cedar lamellenwand gemaakt, waarvan de lamellen in hoogte verspringen. Ook
de tijdelijke tunnel voor de passage kwam uit onze bedrijfshal: 40
meter lang, 4 meter breed en 3 meter hoog. Deze hebben we in
één dag geplaatst. De tunnel was dan ook meteen de werkvloer
voor de verdere werkzaamheden.’

Transparanter
Het ‘rondje Makado’ toont nu wel een contrast tussen oud en
nieuw. ‘In het nieuwe deel hebben de winkeliers MDF-betimmering met glasinvulling van de nieuwe puien; in de oude situatie waren dat allemaal aluminium kozijnen. De plafonds zijn
nu strakke gipseilanden; dat waren roosterplafonds met een
gipskoofje. Het nieuwe deel is transparanter en heeft een luxere
uitstraling’, besluit Houtvast.
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Werken boven de spruitjes
Steegman Elektrotechniek realiseert de E-installaties bij Makado.
Een groot gedeelte van de werkzaamheden is inmiddels gereed.
Vooral de gefaseerde aanpak maakt dit project tot een ‘puzzel’,
zoals projectleider Tim Zuijderwijk zegt. ‘Om de nieuwbouw
van spanning te voorzien in de eerste fase, moesten we vanaf
de trafo – aan de andere zijde van het winkelcentrum – door de
bestaande, operationele Albert Heijn heen. Dus hebben we in de
nachtelijke uren boven de spruitjes en de pindakaas het Busbar
railkokersysteem aangelegd. Dit systeem zorgt voor de distributie
van elektrische energie. De omzetting was een spannend moment, hierbij is de gehele installatie van de supermarkt spanningloos gemaakt en omgezet.

Geïntegreerd systeem
Alle winkels zijn aangesloten op het railkokersysteem. Per winkel
wordt een aftakkast aangesloten naar de meterkast van de
winkel. De winkeliers hebben daarom geen aansluiting meer bij
het energiebedrijf. De toerekening van energie wordt mogelijk
gemaakt door het Smart2Shoppingmall systeem van Smart2Concepts. Hierin zijn alle systemen geïntegreerd. Zuijderwijk: ‘Zo
wordt ook alles gemonitord en digitaal gerapporteerd. Bijvoorbeeld de beveiliging, het camerasysteem, het parkeertelsysteem,
toegangscontrole, wifi, audio en het overvalsysteem. Alle winkels
zijn aangesloten op de systemen voor brandmelding, ontruiming
en overval. Ook storingen komen op dit systeem binnen.’ De
verlichting, ten slotte, kan ook centraal worden bediend. Naast
spanningsrailen met led-spots zijn er ook RGB led-spots die alle
soorten sfeerinrichtingen mogelijk maken.

Beek • Winkelcentrum Makado

Makado is gebouwd in de jaren ’70 van
de vorige eeuw en was toe aan een
moderne aanpassing. Opdrachtgever
Syntrus Achmea Vastgoed besloot tot een
nieuwe aanbouw plus de verbouwing
van een deel van het bestaande centrum. ‘Wij hebben eerst de nieuwbouw
gerealiseerd voor onder andere Albert
Heijn’, vertelt projectleider Albert Brouwer van Smeets Bouw, de aannemer bij
dit project. ‘Na de verhuizing van deze
retailer hebben wij het bestaande deel
verbouwd.’ Het pand is casco verbouwd;
de afbouw van de winkels regelen de
meeste retailers zelf. De nieuwe gevel en
het gerenoveerde deel van de bestaande

gevel is uitgevoerd in cortenstaal. Dit
is geen alledaags materiaal, dus extra
aandacht was nodig voor de engineering
en bevestiging.

Logistieke straten
Omzet is prioriteit nummer 1 tot en met
10 voor de retail, dus de bouw moest snel
plaatsvinden. Bovendien waren er grote
hoeveelheden materialen nodig. Het
was dus geen sinecure om de logistiek
in goede banen te leiden. Brouwer: ‘Elke
dag kwamen er acht tot tien vrachtwagens met kanaalplaten en breedplaatvloeren, in combinatie met staal. De
kraanafstanden waren bovendien groot.

Daarom hebben we logistieke straten gemaakt in de bouw. Dat was ook een van de
speerpunten in ons plan van aanpak.’ Een
ander speerpunt was de bekleding van de
parkeerdekken. Het winkelcentrum ligt
even buiten Beek en heeft een regiofunctie, dus voldoende gratis parkeergelegenheid is een must. ‘Oorspronkelijk zouden
de parkeerdekken een dure epoxy coating
krijgen, maar wij hebben een budgetvriendelijker alternatief voorgelegd met
gevlinderde betondekken. Dit levert direct
én in de exploitatie voordeel op.’

Elektrotechniek

√ Ontwerp / advisering
√ Elektrotechniek
√ Data / telefonie
√ Beveiliging
√ Brandbeveiliging

VPT Versteeg

√ Onderhoud / EVK

De leverancier van
complete metalen
gevel (cassette) systemen
met als specialisme
complexe paneelvomen en
geperforeerde panelen.

www.steegman.nl

Continuiteït in Kwaliteit
Fruitweg 232
2525 KJ Den Haag
T 070 44 555 55

VPT Versteeg
Bakkersdam 3
5256 PK Heusden
tel: 0416-662507
www.vptversteeg.nl
verkoop@vptversteeg.nl

Winkelcentrum Makado, Beek
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Winkelcentrum Makado • Beek

Parkeren achter een scherm van cortenstaal

Karakteristieke uitstraling
door cortenstaal
Winkelcentrum Makado kreeg een bekleding van cortenstaal die
loopt van de buitengevels naar een transparante gevel ter plaatse
van de parkeergarage. Het materiaal omkleedt de hele contour
van het gebouw. Alle gevels zijn gerealiseerd door VPT Versteeg:
19 kilometer aan lamellen van zeven meter lengte, 4.000 vierkante meter in totaal. Door de ronde gevels en verschuivingen
verschilden de lamellen bovendien van elkaar. ‘Cortenstaal is
een metaal dat roest en daarmee een karakteristieke uitstraling heeft’, vertelt directeur Peter Moser. ‘Het heeft een aantal
aandachtspunten voor de verwerking, engineering en montage.
Zo mag er geen water op blijven liggen. Materiaalcontact met
gewoon staal heeft een nadelig effect op de standtijd van beide
materialen, dus daar voegen we kunststof en rubber tussen.’
De kennis over het gebruik van cortenstaal is het resultaat van
vijftien jaar onderzoek. ‘Wij hebben de specifieke kenmerken van
het materiaal, alsmede het onderhoud en gebruik onderzocht’,
aldus Moser. ‘De uitkomsten hebben wij vertaald naar onze gevelsystemen. Cortenstaal vraagt om een nauwe afstemming met
de architect en opdrachtgever en een goede positionering in het
ontwerp. Tevens moet je in voortraject al spreken over de roest
die met hemelwater naar beneden komt. Op sommige plaatsen
zijn zetstukken nodig om water gecontroleerd af te voeren, zodat
de roest niet neerslaat plaatsen waar dat niet wenselijk is.’

BIM als basis
Het hele project is in BIM uitgewerkt.
Alle partijen sloten hierbij aan, van
installateur tot staal- en kanaalplaatvloerenleveranciers, zodat de voordelen
van BIM ten volle benut konden worden.
Denk hierbij aan clashcontroles en meer
controle over de planning. Bovendien
vormt het BIM-model de basis voor het
S-build model, dat bedoeld is als basis voor de exploitatie. Het onderhoud
wordt uitgevoerd door Van Heur, een
dochteronderneming van de aannemer.
Maar naast onderhoud staat er nog meer
op stapel: de twee entrees zullen nog
worden vernieuwd en van de bestaande
passages moet ook nog een groot deel
worden aangepakt. Het duurt dus nog
wel even voordat het héle ‘rondje Makado’ de nieuwe uitstraling heeft.

www.plabos.nl
Wethouder Sangersstraat 51
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6191 NA Beek Tel 046-4379448

Glazen opbouw op parkeerdek

Grootgrutters
zijn uiteraard ook
vertegenwoordigd
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Kapimex • Breda

Visie en ambitie in bouwteam

Kapimex

Chique, neutraal
en zakelijk

Opdrachtgever
Kapimex bv, Breda

Hoofdaannemer
Winters Bouw & Ontwikkeling, Breda

Staalconstructie
Reijrink Staalconstructie, Esbeek

Architect
Grosfeld van der Velde Architecten,
Breda

E-installateur
Bink Groep, Zundert

Gevelbekleding
Bijlbouw, Alblasserdam

W-installateur
Van Delft Groep, Nieuwkuijk

Vloerverwarming
Multitherm bv, Giessen

Koelinstallatie
VD Koudetechniek, Nieuwendijk

Grond, riool en
bestratingswerken
Loon-en Grondwerkbedrijf
W. Huijbregts BV, Zundert

Adviseurs
Studiomfd, Amsterdam (interieurontwerp); Prime Advice, Oirschot (installaties); R2 constructie adviesbureau bv,
Breda (constructies)
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Tekst: Robbert Roos

Kapimex is verhuisd van Minervum aan de oostkant van Breda naar het
gloednieuwe bedrijventerrein Rithmeesterpark aan de westkant van de
stad, schuin tegenover Motel Princeville. De internationaal groothandel in
huishoudelijke en decoratieve artikelen was uit de oude jas gegroeid en heeft een
nieuwe jas in stemmig zwart aangetrokken, pal aan de A16.

De entree ligt in de
oksel van het gebouw

Kapimex is marktleider in Nederland als
het gaat om de levering van non-foodartikelen aan bedrijven die kerstpakketten samenstellen. Daarnaast heeft de
groothandelaar de laatste jaren zich met
succes toegelegd op de ontwikkeling van
merken en private-labels.

tect Bart van der Velde. ‘We kennen de
visie en ambitie van Winters. In tegenstelling tot wat we vaak tegenkomen bij
andere partijen in Bouwteam-verband,
is dat we met Winters altijd direct een
goede rolverdeling weten te vinden en
werkelijk integraal kunnen werken.’

Het twee lagen tellende gebouw is een
ontwerp van Grosfeld van der Velde
Architecten die met hoofdaannemer
Winters Bouw al eerder samen heeft gewerkt. ‘En dat bevalt goed’, vertelt archi-

Chique
Het ontwerp van het nieuwe bedrijfs
pand neemt de bezoeker mee in de
wondere wereld van Kapimex. De zwarte
aluminium beplating aan de buitenkant

wordt ritmisch afgewisseld met glas
en straalt een combinatie van chique,
neutraliteit en zakelijkheid uit. Zo maakt
de bezoeker van buitenaf al voorzichtig
kennis met Kapimex en haar producten.
De entree bij binnenkomst heeft de uitstraling van een woonkamer waar de bezoekers aan een grote Brabantse koffietafel welkom geheten worden. Ondanks
de open hoeken heeft het gebouw toch
ook een bepaalde geslotenheid. Zo is de
showroom, die dient als inspiratieplek en
een combinatie is tussen de opstelling
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Grondwerk voor, riool
tijdens, bestrating na
de bouw
Alle grond-, riool- en bestratingswerkzaamheden vooraf, tijdens
en na de bouw van Kapimex op bedrijventerrein Rithmeesterpark zijn verzorgd door Loon-en Grondwerkbedrijf W. Huijbregts
BV. Dat begon met het uitgraven van de bouwput voor de
heiwerkzaamheden en het vervolgens gereed maken voor het
storten van de fundering. Eigenaar Wil Huijbregts: ‘In het begin
werkten we onder de waterlijn van de nabijgelegen sloot. Door
het aanbrengen van drainage hebben we de put droog kunnen
houden met pompen.’
Terwijl andere partijen werkten aan de opbouw van de constructie zorgde Huijbregts voor de aanleg van het riool en de afwatering van het terrein en de parkeerplaatsen. De finishing touch
bestaat uit het complete straatwerk, inclusief de inrit en indeling
van de parkeervakken aan de achterzijde van het gebouw.

Eenvoudig bedienbaar GBS
Voor een aangenaam werkklimaat heeft VD Koudetechniek de
nieuwbouw van Kapimex voorzien van een Daikin klimaatinstallatie met heat-recovery. Deze installatie biedt de eindgebruiker
veel voordelen. Niet alleen zorgt de installatie op elk moment
voor een prettig werkklimaat, er kunnen via het gebouwbeheersysteem ook andere modules aan gekoppeld worden, zoals
bijvoorbeeld een luchtbehandelingskast, vloerverwarming of de
zonweringsinstallatie. Mede-eigenaar Loek van Driel: ‘Het licht
aan en uit, de glas-wasinstallatie of alles uitschakelen bij brand,
het kan allemaal gecombineerd worden. Ook als systemen van
een ander merk zijn.’ Voor VD Koudetechniek was het de eerste
keer dat ook een zonweringsinstallatie en bediening van de toegangspoort toegepast werden.

Intelligent Touch-manager
Het complete systeem is eenvoudig te bedienen met de ITouchmanager. Zo heeft de gebruiker grip op het comfort en de energiekosten van een gebouw vanaf een centrale interface. Dit heeft
volgens Van Driel veel voordelen. “Laatst belde er een klant voor
een paar aanpassingen in het systeem. Ik zat op dat moment in
het buitenland, maar kon via internet op afstand de aanpassingen doen die de klant wenste.”

Prijs

VD Koudetechniek levert, installeert en onderhoudt
klimaat- en koel technische systemen.
U kunt daarbij denken aan warmtepompen,
koel- en vriescellen, computerkoeling, vloerkoeling
en vloerverwarming, airconditioning, enzovoorts.
Als koudetechnisch bedrijf leveren wij een bijdrage
aan een duurzame en comfortabele woon- en
werkomgeving.

Voor Van Driel is de nieuwbouw van Kapimex een mooi en divers project. ‘Met een soortgelijke installatie wonnen wij in 2016
de Daikin Award voor het meest prestigieuze project. We weten
dat de lat hoog ligt, maar daar trekken wij ons niets van aan.
Met de installatie bij Kapimex willen wij ook meedingen naar de
Award voor 2017.’

VD Koudetechniek is werkzaam in de utiliteit en
industrie, zorg, petrochemie en in particuliere sector.
Onze kennis
Ontwikkelingen in de techniek staan nooit stil. Gelukkig maar,
want dit houdt ook ons scherp. We onderscheiden ons hierin
door een actueel en hoog kennisniveau. Iedere dag zijn wij bezig
om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. Onze jarenlange
ervaring en kennis nemen wij mee in de voorbereiding van nieuwe
uitdagingen en oplossingen.

VD Koudetechniek, Ippelseweg 31, 4255 HW Nieuwendijk
T (085)760 90 10

I www.vdkoudetechniek.nl
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Palmbosstraat 15a, 4882 NR Zundert
tel.: (076) 597 15 47 gsm: 06 - 22 52 33 65
e-mail: grondwerken@whuijbregts.nl
www.grondwerkenhuijbregts.nl

Breda • Kapimex

Impressie entree

van Ikea en een museum, enigszins verhuld om de producten zo goed mogelijk
tot hun recht te laten komen.

Het Nieuwe Werken
Interieurafbouw
in de laatste fase

Het innovatieve en duurzame pand
gaat ruimte bieden aan 60 medewerkers. Binnen in het gebouw is er zicht
op de showroom en designruimtes. De
demonstratiekeuken, de kantoortuinen, vergaderruimtes en het Gusta-café
zijn allemaal volledig afgestemd op het
nieuwe werken. Ook aan gebruikersgemak is gedacht. Zo kan de hele klimaatinstallatie eenvoudig geregeld worden
met de I-Touch manager, ook vanuit een
huissituatie. Studio MFD maakte een
prachtig ontwerp voor de binnenhuisarchitectuur waarmee Kapimex helemaal
klaar is voor een duurzame toekomst.
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Streven naar een

ketenneutraal g
Het gaat Berendsen Textielservice uit Helmond voor
de wind. Het bedrijf groeit zodanig hard, dat de
huidige locatie op industrieterrein Induma West niet
langer voldoet. Renoveren bleek echter geen optie:
de grond is zodanig vervuild, dat sanering noodzaak
is. Adriaans Bouwgroep BV bouwt daarom een paar
kilometer verderop aan een nieuw, milieuvriendelijk
pand waarmee Berendsen, in de woorden van algemeen
directeur Erik Verstappen, streeft naar ketenneutraliteit.

Bescheiden huisvesting. Alleen
aan de hal zitten luifels

Tekst: Merel van Berkel
Beeld: André van de Ven Architecten

Opdrachtgever
Berendsen Textielservice BV, Helmond
Architect
André van de Ven Architecten BV,
Oirschot
Projectmanagement
Van Laarhoven projectmanagement en
calculatie, Oirschot
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Adviseurs
Boink project en energiemanagement,
Nuenen (gebouwinstallaties); TBR
Energy Solutions, Groningen (procesinstallaties)

W-installateur
vdBuijsInstall, Zundert/Wernhout

Hoofdaannemer
Adriaans Bouwgroep BV, Helmond

Bouwprogramma
Productiehal en kantoorruimten

E-installateur
Elektro Vogels BV, Helmond

Briuto vloeroppervlakte
hal: 3.000 m2; kantoren: 1.500 m2

Bouwperiode
januari – december 2017

Helmond • Nieuwbouw Berendsen Textielservice

gebouw

Voor Berendsen Textielservice staat aandacht voor mens en milieu hoog in het
vaandel. Daarom gebruiken ze al jaren
geen chemische reinigingsproducten
meer, zoals het vroeger veelgebruikte
perchloorethyleen. Die aandacht voor de
natuur komt ook terug in diverse installaties binnen de nieuwbouw. Zoals het
hergebruik van proceswater: door warmte te onttrekken aan het afvalwater, kan
het pand bijvoorbeeld worden verwarmd

via de vloerverwarming. Het dak is daarnaast berekend op zonnepanelen.

Streven naar ketenneutraliteit
Op deze manier hoopt algemeen directeur Erik Verstappen, die nauw betrokken is bij het bouwproject, een voorbeeld
te stellen. ‘We moeten verder gaan dan
een CO2-neutraal gebouw. Ik spreek
daarom liever van het streven naar een
ketenneutraal gebouw: teruggeven wat

de natuur ons brengt en zorgen voor een
balans. Daarom kiezen we in onze wasserij voor milieuvriendelijke detergenten
en blijven streven naar nieuwe, baanbrekende oplossingen.’

Fris wit
Johnny Moll, junior projectleider bij
Adriaans Bouwgroep: ‘Als specialist op
gebied van textielreiniging kiest Berendsen voor een schone uitstraling. Daarom
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Procescoördinatie met
resultaat

Utiliteitsbouw
Woningbouw
BREEAM-expert
Frank van Laarhoven

Knoopakker 11
5688 PX Oirschot
T (+31) 06 - 462 11 555
E frank@vanlaarhovenpmc.nl
I www.vanlaarhovenpmc.nl
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Van Laarhoven Projectmanagement en Calculatie (PMC) uit Oirschot coördineert het complete bouwproces voor Berendsen Textielservice in Helmond. Voor de opdrachtgever was het van groot
belang dat de nieuwbouw binnen een jaar tijd opgeleverd zou
zijn. Frank van Laarhoven: ‘Omdat er concurrentie in de prijsvorming moest zijn, stelde ik een aanbestedingsvorm voor op basis
van een opgave ABK, AK en uurloon om de juiste aannemer te
kiezen binnen het bouwteam. Ook trok ik inkopen voor staalconstructie en kanaalplaatvloeren naar voren om levertijd te elimineren. Zo zat ik op 21 april nog met de aannemer aan tafel en lag de
verdiepingsvloer tien weken later al op het gebouw. Ook stond de
staalconstructie voor de bouwvak recht. Dankzij mijn pragmatische manier van aansturen, konden we dit resultaat bereiken.’
Verder verliep het traject met de gemeente voor de bouwvergunning soepel en startten we voor deze onherroepelijk was.
Voordat Van Laarhoven zijn eigen bedrijf startte, deed hij veel
ervaring op in de bouw als ontwikkelende aannemer. Hij weet
daardoor als geen ander hoe je calculaties uitvoert, hoe je een
gebouw efficiënt opzet en bouwt met scherpe budgetten. Tel
daar een pragmatische manier van werken en een solide netwerk
bij op en je krijgt een betrouwbare partner die precies weet waar
hij je kan helpen en ondersteunen binnen een project.

Helmond • Nieuwbouw Berendsen Textielservice

Het hele gebouw krijgt
een lichtgrijze kleur
die het witte benadert

is het volledige gebouw, waarvan het
kantoor bestaat uit gevelstuc en de hal
uit sandwichpanelen, uitgevoerd in
RAL9002 – een lichtgrijze kleur die het
witte benadert, net als de bijpassende
Sarnafil® dakbedekking. Slechts de overheaddeuren zijn blauw: de huiskleur van
het bedrijf.’ De uitvoering is verder bescheiden. Alleen aan de hal zitten luifels.
Het rechthoekige pand bestaat uit zo’n
3.000 m2 productiehal en 1.500 m2 aan
kantoorruimten en opslag, en heeft twee
bouwlagen. Aan het kantoorgedeelte zit
bovendien een dakterras.

Trouw aan Helmond
Bij de overstap naar een nieuwe locatie
had het bedrijf kunnen uitwijken naar de
Belgische grens. Hier zitten veel klanten
en dat bracht enkele voordelen met zich
mee. Verstappen: ‘We hebben echter een
goede relatie met de gemeente Helmond,
bieden werkgelegenheid en willen dat
graag zo houden. Daarom bleven we
trouw aan ons personeel en de omgeving
en besloten niet verder te verhuizen dan
naar Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant.’

‘Dit gaat verder dan CO2-neutraal’
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Zwembad Hart van Zuid • Rotterdam
In de zomer van 2016 is in Rotterdam gestart met een grote
bouwoperatie onder de naam Hart van Zuid. De gemeente Rotterdam,
Ballast Nedam en Heijmans hebben hierin de handen ineengeslagen
om het gebied rond winkelcentrum Zuidplein en Rotterdam Ahoy om
te vormen tot een levendig en vooral aantrekkelijk stadscentrum. De
renovatie en uitbreiding van Rotterdam Ahoy is al gestart, er komen
twee ontmoetingsplekken – Annie M.G. Schmidtplein en Ahoyplein –
met daaraan de grote publiekstrekkers, het OV-knooppunt wordt sterk
verbeterd en dat geldt ook voor de inrichting van de openbare ruimte.

Tekst: Tjerk van Duinen

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Architect
Kraaijvanger Architects, Rotterdam
(tevens supervisor stedenbouwkundig
plan)
Adviseurs
DWA, Bodegraven (installaties,
duurzaamheid);
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Hoofdaannemer
Hart van Zuid (Ballast Nedam Building
Projects en Heijmans)
Asbestsanering en sloopwerk
Beelen Sloopwerken bv, Rotterdam
Zwembadinstallaties
Lotec Zwembadtechniek bv, Eindhoven
Gevelisolatie en 3D-stucwerk
LT Afbouw, Lisse

Tegelwerk
Tegelzettersbedrijf Zeebregts, Tilburg
Isolatie leidingen
Opmeer Isolatie, Rotterdam
Interieurbouw
Hoogendoorn MBI, Werkendam
Bouwprogramma
Zwembad met 25- en 50-meterbad,
kantoren, commerciële ruimtes, stadswinkel

Van deelgemeentekantoor tot

topzwembad

Het zwembad wordt een van de publiekstrekkers
op het Annie M.G. Schmidtplein

Bruto vloeroppervlakte
Totaal 14.100 m2 (waarvan
zwembad+kleedruimten: 5.600 m2;
commercieel huur: 1.400 m2; stadswinkel: 1.300 m2; techniek en kelders:
2.200 m2)
Bouwtijd
medio 2016 – december 2017

De grote ambities krijgen het eerst gestalte in de bouw van een nieuw zwemcomplex, dat samen met het Kunstenpand de trekkers worden aan het Plein
op Zuid. Het voormalige deelgemeentekantoor aan de Gooilandsingel wordt
daartoe getransformeerd tot zwembad
met het eerste 50-meterbad van Rotterdam; in de gebouwplinten komen

commerciële functies. Het zwembad
vervangt het naastgelegen zwembad
Charlois. Na sloop wordt op die plek volgend jaar het Kunstenpand gebouwd.

NOC NSF
‘Het nieuwe zwembad krijgt een 50
meter wedstrijdbad en een 25 meter
doelgroepenbad, beide geheel volgens

Industriebouw • oktober 2017 • 29

Zwembad Hart van Zuid • Rotterdam

50-meterbad

Tegelwerk van
de bovenste plank

28x
1000 liter

in één
Beelen
minipers!
www.beelen.nl
Meer weten of bestellen? Bel 088 2600 112
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Bijzondere
gestucte
gevels van de
nieuwbouw

de strenge richtlijnen van NOC NSF’,
zegt Eric van Woudenberg, projectleider
voor uitvoerder Hart van Zuid. ‘Naast het
grote bad is een tribune gebouwd voor
driehonderd personen, met de mogelijkheid deze uit te breiden met tijdelijke
tribunes tot duizend plaatsen. Tussen de
twee baden staat een glazen wand. Die
wand heeft schuine vlakken om weerspiegeling te voorkomen en voor een
betere akoestiek in de zwemzalen. Uiteraard zijn wanden en plafonds helemaal
afgewerkt met akoestische panelen.’

Casco
Strakke
aluminium puien
in de gevels van
de bestaande
vleugels

De transformatie van het stadsdeelkantoor tot zwembad is een duurzame
oplossing omdat een belangrijk deel van
de oudbouw weer gebruikt wordt, zoals
de keldervloer van het middenschip
en het casco van de twee vleugels. Na
sloop is het middenterrein gebruikt om
de zwembaden op te bouwen, plus een
nieuw entreegebied en het restaurant. In

J. OPMEER ISOLATIE BV

UITVOERDER VAN ALLE VOORKOMENDE ISOLATIEWERKEN

Beverwaardseweg 75 – Rotterdam
T. 010 – 483 17 90
info@j-opmeer.nl
www.opmeerisolatie.nl

Vakmanschap, gedrevenheid,
snelheid en betrokkenheid

Meer en Duin 62, 2163 HC Lisse
Telefoon: (0252) 76 91 17
Internet: www.lt-afbouw.nl
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Lotec geeft
water vorm.

Bedachtzaam en
duurzaam slopen
Van een stadsdeelkantoor een zwembad maken, is een hele
transformatie. De eerste concrete stappen van deze transformatie
zijn de sloopwerkzaamheden. Marktleider Beelen heeft zich over
deze fase ontfermd, die begon bij asbest en eindigde bij subtiel
sloopwerk voor de zwembadtribune.
Projectleider voor Beelen was Willen Jan Wagteveld. ‘We hebben voor het feitelijke sloopwerk eerst een grote asbestsanering
gedaan. In en op het hele gebouw zat asbesthoudend bitumen
op alle betonaansluitingen, bij elkaar een lengte van een paar
kilometer. Vooruitlopend op de totaalsloop zijn de asbestbronnen
verwijderd conform wet- en regelgeving. Daarna kwam het grote
sloopwerk. We hebben een kraan met een lange giek ingezet
om eerst het middenschip van het stadskantoor los te knippen
van de vleugels en het gebouw vervolgens daarmee afgebroken.
Van de kelderbak zijn de wanden tot een bepaald niveau onder
maaiveld zorgvuldig machinaal “afgeknabbeld” en vervolgens
op gewenste hoogte horizontaal ingezaagd. Om de grondwaterdruk te compenseren zijn tijdelijk zakken zand op de keldervloer
geplaatst om opdrijving te voorkomen.’

Vleugels

Om de vleugels geschikt te maken voor hun nieuwe functies zijn
ze geheel gestript. Wagteveld: ‘Dat betekende alle inbouw en alle
dekvloeren verwijderen tot de constructievloer en de trappenhuizen aan de kopse kanten wegknabbelen. Verder zijn voor nieuwe
entrees doorbraken gemaakt door de borstweringen in te zagen.
Tot de werkzaamheden behoorden ook het slopen van hellingbaan, trafo, fietsenstalling en de laagbouw tegen de Oostvleugel.
Overigens heeft kozijnenleverancier De Groot & Visser de oude
kozijnen verwijderd en meegenomen. Dat was wel praktisch omdat er zodoende lang wind- en waterdicht gewerkt kon worden.’

Tribune

Van therapiebad tot zwembad
Historie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Al sinds 1867 geven wij met geavanceerde
nieuwe technologieën vorm aan water. Doordachte en
efficiënte oplossingen die uw watermanagement naar
nieuwe hoogtes stuwen. Als geen ander weten wij welke
verantwoordelijkheden daaruit voortvloeien. De waterkwaliteit
van uw zwembad is tenslotte onlosmakelijk verbonden
aan onze reputatie. Een reputatie die alleen waarde heeft
als we deze in de praktijk weten waar te maken.
Ontdek Waterproof H2O Technology, ontdek Lotec.

Een fijn klusje was het vrijslopen van de oostelijke vleugel op
de plek waar de tribune nu is gebouwd. ‘Daar moesten we de
verdiepingen getrapt zagen en deze stukken afhijsen. Met de
constructeur is daartoe een plan gemaakt om met stempelen te
zorgen dat de stabiliteit niet in het geding kwam. Dit is erg goed
verlopen’, verklaart Wagteveld met enige trots.
Beelen is een duurzame sloper. Afvalstromen worden geheel
gescheiden verzameld, afgevoerd en verwerkt. Een deel van het
puin is weer teruggekomen in de vorm van puin voor de nieuwe
bestrating rond het zwembad. Sociaal Return on investment
(SROI) is onderdeel van het project Hart van Zuid.
Met beleid de
oostvleugel strippen;
hier komt de tribune

Ontwerp, service en installatie van uw zwembad
LOTEC BV | Boven Zijde 12, 5626 EB, Eindhoven | T +31 (0)40 243 00 21
F +31 (0)40 245 53 90 | info@lotec.nl | www.lotec.nl

Het middenschip van het
deelgemeentekantoor gaat
tegen de vlakte

Rotterdam • Zwembad Hart van Zuid

de vleugels komen op kelderniveau, begane grondniveau en de tweede verdieping commerciële ruimtes, op de eerste
verdieping de kleed- en doucheruimtes,
terwijl kantoren van zwembad
en zwemvereniging een plek krijgen op
de tweede verdieping.

Nieuwbouw
‘De karakteristieke langsgevels van de
vleugels hebben we goeddeels intact
gelaten’, vervolgt Van Woudenberg. ‘Daar
zijn geïsoleerde aluminium kozijnen
in geplaatst met slanke profielen om

het oude beeld zoveel mogelijk intact
te laten. De koppen van het nieuwe
complex en delen van de vleugels zijn
nieuwbouw. Deze hebben een moderne
uitstraling en zijn opgetrokken uit
SIPS-elementen met EPS-isolatie en geel
3D-stucwerk als afwerking. De hoofdentree ligt in de glazen vliesgevel die
ligt aan het Annie M.G. Schmidtplein.
Via een brede trap kom je op het eerste
verdiepingsniveau waar alle zwembadfuncties zich bevinden, inclusief receptie
en kaartverkoop. Dat is gedaan omdat
de bassins op de bestaande kelder zijn

gebouwd en het waterniveau van de
baden op eerste verdiepingsniveau ligt.
Alle zwembad gerelateerde zaken liggen
zo op hetzelfde niveau. De gevels van
de begane grond – de commerciële plint
– zijn transparant gemaakt om contact
met de omgeving te maken en krijgen
per ruimte een eigen trapopgang.
Eind oktober worden de bassins voor
het eerst gevuld met water en begint het
inregelen van de installaties. 22 januari
2018 is de opening van het zwembad gepland. Een mooie start van Hart van Zuid.

Maatwerk voor perfect
zwemwater

Tegelwerk
aan het
25-meterbad is
bijna af

Een mooi en goed functionerend gebouw is natuurlijk belangrijk, maar het draait in een zwembad in de eerste plaats om het
zwemwater. Dat moet (het liefst) transparant, kleurloos, geurloos,
smaakloos zijn. En vooral veilig voor de gezondheid. Daarvoor
zorgen de installaties van Lotec Zwembadtechniek uit Eindhoven.

Nieuwe
gangen in de
bestaande
vleugel

De wand
die 50- en
25-meterbad
scheidt

Voor de beste kwaliteit zwemwater heeft Lotec het nieuwe
zwembad van Hart van Zuid uitgerust met een systeem van
(zand)filters en pompen die het gebruik van water en daardoor
van chemicaliën en energie tot een minimum beperken. Toon
Loots, partner in Lotec: ‘Waterzuivering gebeurt hier onder meer
met zout-elektrolyse. Chloor wordt hierin via elektrolyse onttrokken aan natriumchloride, zout dus, en daarmee wordt het water
gedesinfecteerd. Zo heb je geen opslag en transport van chloor
meer nodig.’
Voor het inbedden van de installaties is handig gebruik gemaakt
van de situatie. Loots: ‘Meestal zijn de filtersystemen rond,
maar hier konden we de systemen rechthoekig integreren in
de constructie door ze bij de aanleg van de kelder en de begane
grond mee te storten. Een ronde filtertank heeft verloren ruimte
rondom. Een rechthoekige bak levert in dezelfde ruimte meer inhoud. De consequentie is dat je meer filteroppervlak ter beschikking hebt en dat daardoor de pompen veel minder snel hoeven
te draaien om hetzelfde effect te bereiken. Als je bedenkt dat die
pompen continu aanstaan, kun je je voorstellen dat de opdrachtgever daarmee elk jaar een flinke energiebesparing bereikt.’ Dit is
geen project met oneindige budgetten. Door slim te opereren en
door goed overleg met installatieadviseur DWA en de aannemer
is er voor Hart van Zuid een optimale oplossing uitgerold en kan
er straks veilig worden gezwommen.
Dit bedrijf uit Eindhoven is al 175 jaar (!) actief met water,
waarvan de laatste 50 jaar met de totale focus op zwembad- en
recreatietechniek.
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3D-gevelisolatie met
gestukadoorde afwerking
geeft nieuwbouw karakter.
Architectenbureau Kraaijvanger heeft zich voor het ontwerp
van de gevels van de nieuwe gedeelten laten inspireren door
de bestaande. Dit is uitgewerkt in vlakken van 317 bij 360 cm
waarin ramen zitten van verschillende groottes. LT Afbouw heeft
deze gevels voorzien van karakteristiek geel 3D-stucwerk van
Strikotherm dat voor een sterke dieptewerking zorgt. Het 3Dstucwerk is aangebracht op vlakke SIPS-panelen. Martijn Meijer
van LT Afbouw vertelt dat de gevel vrij uniek is: ‘In Nederland is
bij mijn weten alleen een appartementengebouw op deze wijze
van 3D stucwerk voorzien, dus op deze schaal is het wel heel
bijzonder. En het wordt allemaal op het werk gemaakt, waarbij
we standaard EPS-platen van 100 bij 50 centimeter in een soort
werkplaats met moderne gloeidraadapparatuur in de juiste vorm
snijden, van de juiste profilering voorzien en tegen de gevel word
geplakt. Daaroverheen gaat een cementgebonden mortellaag
van 4 tot 6 millimeter met gaas; dit pakket verdeelt de thermische spanningen. De gele buitenlaag is een minerale sierpleister.’
Zijn al die verschillende raamformaten niet lastig? Meijer: ‘Nee,
voor ons is elk element eigenlijk hetzelfde en wordt op dezelfde
manier aangepakt. Het enige dat verandert is de maat van het
raamkozijn. Daar verspring je met je platen in diktes van 4 centimeter naar toe.’
De negges hebben een licht afschot zodat er geen vuil op blijft liggen. Om de gevel schoon en onderhoudsvrij te houden is de hele
stucgevel voorzien van strikolith pearl coat, een afparelende coating en zijn de liggende delen met NeverWeather liquid behandeld en is op de onderste twee meters antigraffiti aangebracht.
Vakstucwerk aan de buitengevel

Leidingisolatie dient
meerdere doelen
Leidingisolatie. Het lijkt een detail, maar bij de bouw van een
zwembad is het isoleren van leidingen van groot belang. Opmeer
Isolatie heeft in het zwembad in Rotterdam Zuid deze taak
op zich genomen. Dennis Opmeer: ‘We hebben maar liefst zes
kilometer leidingen onder handen genomen. De cv-leidingen
zijn thermisch geïsoleerd, de hemel- en vuilwaterafvoeren zijn
akoestisch geïsoleerd.’
Gekoeld waterleidingen worden door middel van een elastomeer
met een gesloten cellenstructuur (Armacell) geïsoleerd. Elastomeer is noodzakelijk om condensvorming tegen te gaan op
waterleidingen waar koud of gekoeld water doorheen loopt. Als
het warm en vochtig is in een zwembad, kan er snel condensatie
optreden. Daarnaast isoleren we voor het zwembad de warm- en
koud waterleidingen in het kader van legionellapreventie. Warm
water mag niet koud worden, koud water niet warm. Tenslotte
gebruiken wij voor de warmwater- en cv-leidingen thermische
isolatie; mineraalwol isolatie beperkt hier het warmteverlies.
Akoestische isolatie dient om te voorkomen dat geluiden van
hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer niet doordringen in
verblijfsruimten. Opmeer: ‘Het is niet prettig als je aan het werk
bent in een commerciële ruimte op de begane grond en je hoort
toiletten doorspoelen. En ook het geluid van hemelwater in
regenafvoer kan storend werken. Wij zorgen ervoor dat niemand
daar last van heeft. Daarom hebben we al deze leidingen bekleed
met 25 mm steenwol, 2 mm EPDM massafolie en aluminiumfolie
als afdeklaag.’

Gekoelde
waterleidingen
met Armacell

Thermisch
geïsoleerde leidingen
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Grootschalig tegelwerk
van de bovenste plank

Interieurbouw met passie

Zeebregts: ‘Een project als het zwembad van Hart van Zuid is
erg uitdagend! De risico’s zijn groot, er komt veel techniek en
samenwerking bij kijken en de tijdsdruk is hier ook een factor
van belang. We betegelen in totaal zo’n 11 duizend vierkante
meter, verdeeld over de bassins, perrons, wanden, kleedruimten
en douches. Maar ook de tegels van de keukens en het restaurant
verzorgen wij.’

Het zwembad van Hart van Zuid krijgt een reeks interieurelementen die op maat worden gemaakt en gemonteerd door Hoogendoorn MBI (Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw) uit
Werkendam. Project engineer Arjan van Gammeren vertelt dat
het meer is dan alleen het maken van balies, pantry’s en vitrineskasten: ‘Hoogendoorn MBI is sterk in meedenken. Niet alleen met
de klant, om te zorgen dat de geleverde interieurelementen mooi,
veilig, comfortabel en gebruiksvriendelijk zijn. Maar ook met een
architect die ze bijvoorbeeld adviseren over materiaalgebruik
om de beoogde esthetiek te realiseren tegelijk met een optimale
balans in het gebruiksgemak. Ook de aannemer wordt geïnformeerd over de beste toepassing van materialen om bijvoorbeeld
het onderhoudsplan zo vriendelijk mogelijk maken. Zo zal Hoogendoorn MBI tussen half oktober en eind november de receptiebalie, verenigingsbalie, een groot barmeubel met achterkast,
een pantry, vitrinekasten, postvakkenkasten voor personeel, en
diverse bergkasten rond het zwembad produceren en leveren.

100% waterdicht

Blikvangers

Tegelfabrikant Agrob Buchtal levert de tegels en de bouwcombinatie Hart van Zuid bouwt het bad. Zeebregts: ‘Om de baden,
goten, perrons en omliggende wanden waterdicht te maken,
hebben we als onderlaag een tweecomponenten coating van
PCI toegepast. PCI voert tijdens de aanleg regelmatig controles
uit; samen garanderen we een 100% waterdichte afwerking
en hechting. Ook de cementgebonden voegen en tegellijm zijn
hoogwaardig en kunnen de zware belasting aan.’

De meeste interieurelementen worden gemaakt van MDF, multiplex en/of spaanplaat, zo nodig van een watervaste specificatie als
het meubel in dezelfde ruimte als het zwembad wordt geplaatst.
De afwerking loopt uiteen van HPL, lakwerk, betegeling bij de
bar, composiet werkbladen, maar ook decoratieve elementen
(zwemmers in ware grootte) die in de fronten van de balies worden verwerkt van semi transparant perspex van 24mm dik. Deze
elementen worden in de werkplaats op CNC bestuurde freesmachines geproduceerd. Dit zullen echte blikvangers worden.

Tegelwerk is er in alle soorten en maten. ‘Het betegelen van een
woningbouwproject is een compleet andere discipline dan het
betegelen van een zwembad,’ vertelt Sander Zeebregts. Hij is
commercieel directeur van Tegelzettersbedrijf Zeebregts, dat al
65 jaar actief is in het projectmatig realiseren van uiteenlopende
tegelprojecten, waaronder zwembaden.

Erg uitdagend

Gerectificeerde tegels
Na een gedegen voorbereiding van Zeebregts en de selectie van
de juiste partners kan het tegelproject uitgevoerd worden. ‘Dat
blijft zorgvuldig werk, al heb je nog zoveel ervaring. De tegel voor
dit zwembad is 12,5 bij 50 centimeter en gerectificeerd, ofwel
gezaagd. Tweemaal groter dan standaard en bovendien is het
toepassen van gerectificeerde tegels in zwembaden een nieuwe
ontwikkeling. Daarnaast zijn er vooral voor de goten allerlei
speciaal gevormde tegels nodig. Ook onder tijdsdruk moet het
resultaat er uiteindelijk piekfijn uitzien en de juiste maatvoering
hebben. Laat dat maar aan Zeebregts over!’

Scheepsbetimmering
Met 140 eigen mensen op de loonlijst en een groot geavanceerd
machinepark kan Hoogendoorn MBI zelf zorgen voor de productie én montage van alle elementen. Vanwege de ligging (Werkendam) is Hoogendoorn in de zestiger jaren zijn passie voor de
interieurbouw gestart in de scheepsbetimmering. De ervaring
in het ambacht die ze daar hebben opgedaan dient nu als een
degelijke basis voor de conventionele bouw, die ze sinds 2000
bewerken. Inmiddels bestaat de helft van de opdrachtportefeuille
uit interieuropdrachten in zorg, hospitallity, kantoren, overheid,
onderwijs en retail.

Heel veel gerectificeerde (gezaagde) tegels en vooral voor
de goten allerlei speciaal gevormde tegels
CNCgefreesd
perspex in
de balie
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Tekst: Robbert Roos

Pakhuis met een nieuw
gezicht aan de Nieuwevaart

Op de beneden
verdieping zijn de
originele details
zoals houten
balken, vloeren
en gietijzeren
kolommen nog
aanwezig
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Als je een compleet pakhuis moet renoveren in hartje
Amsterdam, dan is dat niet alleen een uitdaging
op het gebied van vakmanschap, maar ook op het
gebied van logistiek. Door een goede scan te maken
van de omgeving en alle betrokkenen wist Goossen
te Pas Bouw uit Enschede de 1e prijs Bewuste Bouwers
binnen te halen. Een enorme waardering, voor een,
achteraf gezien, complex project.

Amsterdam • The Warehouse

Pakhuis
geeft opening van zaken
Opdrachtgever
A.G. Nieuwervaart Coöperatieve U.A.

Sloopwerken
RGS, Amsterdam

Bouwprogramma
Renovatie voormalig pakhuis

Architect
Cruz Y Ortiz Architects, Sevilla

Natuursteen
Lamers Natuursteen, Almelo

Bruto vloeroppervlakte
7.290 m2

Constructeur
Ingenieursbureau List, Zaandam

Liftinstallaties
Schindler Nederland, Den Haag

Aannemer
Goossen te Pas Bouw, Enschede/Almelo

Bouwperiode
Juni 2016 – juli 2017
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Natuursteen, muurvast
Lamers Natuursteen uit Almelo is al 120
jaar specialist in het bewerken en verwerken van natuursteen voor toepassingen in
interieur of exterieur. Voor de renovatie van
The Warehouse in Amsterdam leverde en
plaatste Lamers Natuursteen de natuurstenen bekleding, penanten, horizontale dak
luifels en dorpels.
Andy de Bont van Lamers Natuursteen
zorgde voor de offerte, calculatie en is

als projectleider bij het project van The
Warehouse betrokken. ‘Alle onderdelen zijn
in onze eigen fabriek gemaakt en prefab
op de bouwplaats aangeleverd. Voor The
Warehouse hebben we in totaal zo’n 414 m
hardsteen gebruikt.’

overal tot op de millimeter. Slechts één keer
moesten we een onderdeel aanpassen. Kijk,
dat is erg prettig werken.’

Montage
De horizontale delen zijn gemonteerd met
een Fischer ankersysteem in combinatie met
Adheseal verlijmingskit voor een tweede
draging, de verticale delen in combinatie
met Kiwitz LMN Y40. De Bont: ‘Dit zorgt voor
een bevestiging die gegarandeerd niet meer
loskomt.’

Secuur
Meten is weten is een gevleugelde uitspraak.
Toch is het fijn als je daar in de praktijk ook
van op aankunt. De Bont: ‘De werktekening
die we van Goossen te Pas kregen klopte

Meer dan 156 soorten
Natuursteen en altijd
de beste kwaliteit

ingenieursbureau

LIST

Lamers Natuursteen Industrie Almelo
heeft in de 120 jaar van haar bestaan
aan velen getoond en bewezen dat zij
over een enorme ervaring beschikt met
de be- en verwerking van natuursteen.
In deze 120 jaar zijn wij via diverse
interne verbouwingen en drie bedrijfsverhuizingen sedert januari 2001
werkzaam in een hypermoderne
en ruime bedrijfshuisvesting aan de
Grintweg 4 te Almelo.

Grintweg 4 - 7604 PV Almelo - Nederland
P:
F:
E:
I:

+31 546 473777
+31 546 473666
info@lamers-almelo.nl
www.lamers-almelo.nl
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Ingenieursbureau List BV
Pieter Ghijsenlaan 24-G
1506 PV Zaandam

telefoon 075 6127788
e-mail info@bureaulist.nl
internet www.bureaulist.nl

Amsterdam • The Warehouse

Opengewerkte gevel…

Maikel Groters is projectleider bij Goos
sen te Pas Bouw. ‘We stonden bij dit
project voor twee uitdagingen. Aan de
ene kant het gebouw zelf, dat veel afwij
kingen had in de maatvoering. Aan de
andere kant de complexe logistiek van
het renovatieproces.’ Een doodlopende
straat, eenrichtingsverkeer, de cen
trumlocatie en de bereikbaarheid voor
omwonenden vroegen om een strakke
planning en heldere communicatie. ‘We
hadden hier te maken met 180 belang
hebbenden. Door die actief te informe
ren en te betrekken bij de verschillende

…biedt mooi uitzicht
op Amsterdam
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Slopen in de kleine ruimte

Oud en nieuw

‘Eenvoudig was dit sloopwerk zeker niet’, vertelt Martijn Deijk
van sloopbedrijf RGS. Voor opdrachtgevers is dat een goede reden
RGS in te schakelen. De Amsterdamse vestiging van het familiebedrijf was verantwoordelijk voor alle sloopwerkzaamheden
van The Warehouse. ‘We hadden hier te maken met een zeer
beperkte werkruimte. Op de stoep aan de Nieuwevaart was naast
de steiger net plek voor stortkokers en een paar kleine containers
en de Nieuwevaart zelf moest altijd openblijven. Alleen bij de
demontage van het dak en van de vide, waar stukken van twee bij
zes meter vrijkwamen, hebben we de weg even gesloten. Rekening houden met de omgeving is altijd één van onze belangrijkste aandachtspunten.’
Achter de steiger aan de voorzijde gebeurde heel veel handwerk.
Deijk: ‘Omdat daar geen ruimte was om machinaal de voorgelen te strippen, hebben we daar alles met luchthamers moeten
slopen. Dat betekende het verwijderen van de oude gevel, maar
ook een betonnen borstwering van zestig centimeter dik die op de
eerste verdieping zat. Daar hebben we wel wat dagen van staan
hameren, maar uiteindelijk is alles vlekkeloos verlopen. Al het puin
is gescheiden afgevoerd en hebben we een schoon casco kunnen
opleveren waar de aannemer meteen mee aan de slag kon.’

The Warehouse is een transformatie van een voormalige opslag
tot kantoorgebouw en krijgt in de nieuwe opzet een opvallende
gevel. Ingenieursbureau List treedt op als constructeur.
Het pand dateert oorspronkelijk uit 1920. Sjoerd Beentjes, hoofdconstructeur bij Ingenieursbureau List: ‘Tijdens het onderzoek
naar de historie kwamen we veel tegen. Zo ontdekten we dat
in de jaren 60 de bovenste twee verdiepingen en het dak door
brand verwoest zijn. Die waren van hout en zijn later door
een staalconstructie met betonnen vloeren vervangen.’ Op de
benedenverdieping zijn de originele details zoals houten balken,
vloeren en gietijzeren kolommen nog aanwezig. Beentjes: ‘Het is
prachtig als je zulke originele onderdelen van een gebouw ook na
een renovatie nog kunt laten zien.
Het gevelontwerp van Cruz Y Ortiz, met veel glas en inspringende
details, kwam maar moeilijk door de welstandscommissie. Beentjes: ‘Maar we hebben nu wel een gevel die opvalt en die mooi
transparant is. Tijdens het strippen van de gevel werden de vloeren gestempeld waarna de gevel tegen de constructie geplaatst
ís en de vloeren opnieuw met de gevel gekoppeld werden.’

Schindler 5500 uitgerust
met PORT-technologie.
Beauty & brains.
Met ons intelligent en revolutionair verkeersmanagementsysteem
dat mensen sneller dan elke andere liftbesturing naar hun
bestemming brengt, en onze superieure Schindler 5500 lift, brengt
Schindler de functionaliteit van Uw gebouw tot het hoogste niveau.
Duurzame en efficiënte oplossingen voor stedelijke mobiliteit waarop
U kunt vertrouwen zowel vandaag als morgen.

www.schindler.nl
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Amsterdam • The Warehouse

fases van het project creëerden we
veel betrokkenheid en begrip.’ De tools
van Bewuste Bouwers kwamen daarbij
goed van pas.

Originele details
Project The Warehouse betreft de re
novatie van een voormalig pakhuis tot
kantoorgebouw. ‘De begane grond en
eerste verdieping zijn nog origineel uit
1890. Na een brand in de jaren ’50 zijn de
bovengelegen verdiepingen en het dak
verloren gegaan en opnieuw opgebouwd.
Door al deze aanpassingen waren er
veel afwijkingen die pas aan het licht
kwamen nadat het pand gestript was.’
Toch kwamen er ook leuke verrassingen
tevoorschijn. ‘De draagkolommen waren
afgetimmerd en het originele plafond
was verscholen achter een systeem
plafond. Toen dit verwijderd was kwa
men er prachtige gietijzeren kolommen
naar voren en een prachtig balkenpla
fond. Echt supergaaf als je zulke authen
tieke details weer kunt laten zien. Er is
nog even overwogen om weer een sys
teemplafond te plaatsen maar dit idee is
uiteindelijk toch geschrapt. Nu zie je de
charme van oudsher overal terug.’

PointCloud
Het project bleek complexer dan in
eerste instantie verwacht. ‘Er waren veel
uitdagingen om alle uitsparingen en
vloerelementen weer passend te maken.
Op een plek week de vloer zelfs 14cm af.’
Om het gebouw exact in te meten werd
PointCloud ingezet die puntsgewijs een
gebouw in kaart brengt en omgezet kan
worden in 2D, 3D of 360 graden tekening.
‘PointCloud biedt op zo’n moment echt
een stuk meerwaarde.’

Koffiebar op de begane grond

Rijssen - Amsterdam

RGS Groep
Noordermorssingel 1
Postbus 149, 7460 AC Rijssen

Verrassing
De bouwers hebben nog iets toegevoegd.
‘Onder de computervloer hebben we
twee tekeningen achtergelaten met de
handtekeningen van iedereen die bij
de renovatie betrokken is. Zo laten we
een stukje van vandaag achter, voor de
gebruikers van de toekomst.’

T. (0548) 51 22 98
E. rijssen@rgs.nl
I. www.rgs.nl
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Viskwekerij Kingfish • Kats

Grote bakken voor grote
vissen, kleine bakken
voor kleine vissen

Opdrachtgever
Kingfish Zeeland Coöperatie U.A., Kats

Staalconstructie
Hanse Staalbouw BV, Nieuwerkerk

Vloeren
Vloertechniek Vlaardingen, Vlaardingen

Architect, constructeur
Bouwkundig Buro Laban, Kapelle

E-installaties
Reijnhout Elektro, Hansweert

Adviseur aquacultuur, procestechniek
A-consult, Denemarken

Holle wanden
Bruls Prefab Beton BV, Elslee

Bouwprogramma
kweekvijvers (5.000 m2 bvo) en kantoor
(1.250 m2 bvo)

Hoofdaannemer
Van der Straaten Aannemingsmaatschappij BV, Hansweert
Industriebouw • oktober 2017 • 42

Kweeksystemen (engineering en
levering)
Billund Aquaculture, Denemarken

Duurzaam alternatief voor
tonijn groeit naast de

Zeelandbrug
Tekst: Desirée Scheid

Aan de voet van de Zeelandbrug staan sinds kort de enorme bassins van Kingfish
Zeeland: een complete indoor-kwekerij waarin volgroeide consumptievis wordt
gekweekt. Het 5.000 m2 grote kweekbedrijf annex broedhuis is gebouwd onder leiding
van Van der Straaten Aannemingsmaatschappij. Richard Goetheer, projectleider
bij de hoofdaannemer, voerde de regie van de bouw. ‘Het bouwproces was zeer
scherp ingestoken. Door de overname van een voormalige tongkwekerij, begonnen
we met een rechtstreekse leiding voor Oosterscheldewater en konden deze direct
faciliteren voor de eigen viskwekerij.’ Kingfish heeft ondertussen eigen nakomelingen
rondzwemmen. Kwestie van laten groeien.
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ecoTEC plus 80 - 100 – 120
Robuuste gaswandketels voor iedere stookruimte

Robuuste gaswandketels voor iedere stookruimte.
Systemen voor iedere stookruimte met brede range
gaswandketels in solo-, lijn-, ruggelingse- èn hoekopstelling
tot 840 kW met robuuste industriële RVS warmtewisselaar
en geavanceerde condensatietechnologie.

Het goede gevoel, het juiste te doen.

Medio april
beschikbaar

Kats • Viskwekerij Kingfish

Tonijn heeft door overbevissing een
besmet imago. De in de Grote Oceaan
levende yellowtail kingfish is een goed
alternatief, maar komt nu nog uit Japan
en Australië. Dat is niet duurzaam en
logistiek kostbaar. Dat kon dichterbij, bedachten de initiatiefnemers van Kingfish
Zeeland. De beschikbaarheid van schoon
Oosterscheldewater, de sterke aquacultuur in Zeeland en de strategische
ligging bepaalden de keuze voor deze
vestigingslocatie bij het dorp Kats aan de
voet van de Zeelandbrug. Dicht bij afnemers in West-Europa. Kingfish wil zo’n
200.000 vissen per jaar afzetten.

Specialisten als nevenaannemers
Goetheer legt de rolverdeling uit die de
bouw van het complex van ca 65m x
85m mogelijk maakte. ‘Wij waren hoofdaannemer voor de gebouw-gebonden
zaken, dat betekende de funderingen,

Luchtopname
uit het begin
van de bouw

Er gaat in de kwekerij
continu veel water
heen en weer gaat door
buizen en filters

Een sterk verhaal
met een glimlach...

Meer sterke verhalen? www.hansestaalbouw.nl
De Weel 13 • Nieuwerkerk • 0111 641 333 • info@hansestaalbouw.nl • www.hansestaalbouw.nl

hanse + staal een sterk verhaal
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Impressie
kantoor

E-installaties van
levensbelang voor de vis
Reijnhout Elektro BV uit Hansweert voert alle technische installaties uit voor de nieuwbouw van Kwekerij Kingfish Zeeland in Kats.
Binnen het utiliteitsgebouw voert het bedrijf vooral de gebruikelijke werkzaamheden uit, zoals verlichting, inbraakbeveiliging,
data- en telefonienetwerk. De procesautomatisering voor de viskwekerij, die de veiligheid van de vissen moet waarborgen, vergt
echter een minder dagelijkse aanpak: in eigen werkplaats maken
ze de zestien besturingskasten, die ter plekke worden verdeeld
over verschillende schakelruimten. Verder plaatsen ze de elektrische hoofdverdeler van 2500A en brengen maar liefst 25 kilometer
aan bekabeling aan tussen de bassins en besturingskasten.

Noodvoorzieningen
Eigenaar Tim Reijnhout: ‘Wij engineerden de volledige procesautomatisering voor de kwekerij en schreven zelf de software en de
visualisering aan de hand van de Functionele Omschrijving van
Kingfish. Denk bijvoorbeeld aan de grote waterzuiveringsinstallatie die waarborgt dat de vissen zwemmen in schoon water en
die controleert op het juiste gehalte aan zuurstof en voeding.
Dat luistert heel nauw. Om die reden is er ook een heel systeem
van noodvoorzieningen ontworpen. Onderdeel daarvan zijn twee
noodgeneratoren met een totaalvermogen van 900 kVA in het
pand, die het belangrijkste gedeelte van het besturingsproces
overnemen zodra deze onverhoopt uitvalt. Wij verzorgden de
aansluiting en de schakeling.’

Kwaliteit. Duurzaamheid. Flexibiliteit
Postbus 52 4400 AB | Kreeft 5 4401 NZ Yerseke
T: 0113-572120 | W: www.van-de-velde.nl
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Sterke warme schil
De ruwbouw van de staalconstructie van viskwekerij Kingfish is
klaar. Op dit moment is een tiental mensen van Hanse Staalbouw
bezig met de afronding binnen. Gerard Mieras, werkvoorbereider
bij het Zeeuwse staalbouwbedrijf, stapte het bouwterrein op
toen de kweekbassins er al stonden. ‘Dat maken we niet zo vaak
mee, dat een bouw van dergelijke afmetingen niet van binnenuit bereikbaar is. Het ontwerp ligt grotendeels al vast als wij
aanschuiven. Onze inzet is om zo creatief en functioneel mogelijk
oplossingen voor constructie en materialen aan te dragen.’
‘Een staalconstructie voldoet hier prima’, legt Mieras uit, ‘de dakrandhoogte ligt op 7.5 meter en de bovenbouw is niet zwaarbelast’. Daardoor volstaat een relatief lichte staalconstructie van Hen I-profielen; in totaal zo’n 170 ton staal. Wij bouwden een schil
over de bassins heen om een constant binnenklimaat voor de
vissen te kunnen creëren. De bouw kende vier fases. In elke fase
plaatsen we de staalconstructie, houten gordingen tussen spanten en sandwich dakpanelen. Onze mensen pasten 1.950 m2 sandwichpaneel toe voor de binnenwanden. In het dak is ongeveer
4.850 m2 sandwichpaneel gebruikt en voor de gevel 1.900 m2.’
Het werkelijk monteren was nog wel een puzzel. Daarom schakelde Hanse Staalbouw eigen hoogwerkers in, klein en groot. De
enige manier om tussen en om de verschillende bassins heen
te kunnen werken. ‘Dan is het erg praktisch als je uit de directe
omgeving komt.’

ELEKTROTECHNIEK

WERKTUIGBOUWKUNDE

ONDERHOUD & BEHEER

AMBACHTSWEG 11, 3411 MJ LOPIK
TEL. 0348 55 23 66

INFO@RADIAIR.NL

WWW.RADIAIR.NL

Kats • Viskwekerij Kingfish

het grondwerk, het betonwerk van de
gebouwen en de installaties. Daarnaast
opereren nevenaannemers op gelijke
voet. Onze Deense collega’s Billund en
A-consult begeleiden het proces van
viskweken op het land, van typerende
warmtewisselaars tot aan elektrische
aansturing van alle buizen en pompjes.
Wij voeren de hoofdregie. In het voortraject zijn de Denen veel over de vloer
geweest. Complexe raakvlakken vragen
om hechte samenwerking.’

Nieuwe kennis voor technische
oplossing en logische bouw

Een relatief lichte staalconstructie van H- en I-profielen volstaat voor de ombouw

Het specifieke watersysteem leverde de
hoofdaannemer nieuwe kennis op. De
eigen expertise (binnen de sector civiele
techniek, voornamelijk betonbouw en
constructieve waterbouw) werd aangevuld met deskundigheid van Kingfish en
specialisten. Goetheer: ‘De opdrachtgever
bedacht vier verschillende kweeksystemen. Hoe groter de vis, hoe groter de
tank en hoe groter het filtersysteem.
Wij zochten vervolgens naar technische
oplossingen, met aandacht voor veiligheid en logistiek. Veel filters, bakjes, hoge
wanden en scheve vloeren. Maar ook
een afwijkend binnenklimaat. Het zoute
water is continue 23 graden, een zwembadklimaat met zeewater dus. En veel
water dat continue heen en weer gaat
door alle buizen en filters. Uiteraard zijn
de wanden waterdicht en mag zeewater
de wapening niet aantasten.’

Duurzame insteek
Kingfish hanteert groene stroom en
warmtewisselaars om het inkomende
Oosterscheldewater te verwarmen. Door
het gesloten watersysteem hergebruikt
de kweker 99 procent van het water; er
worden geen natuurvreemde stoffen geloosd en externe ziektes blijven buiten.
Restwarmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de kantoren, zonnepanelen
wekken eigen energie op. ‘Goed voor milieu en portemonnee’, besluit Goetheer.
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Pakhuismeesteren • Rotterdam

Stekerbaar installeren
helemaal op zijn plek in

Pakhuismeesteren
Pakhuismeesteren:
voormalig pakhuis
met houtskelet
opbouw

De Wilhelminapier in Rotterdam wordt beheerst door torens die het
schiereiland omzomen. Daartussen, op het middengebied, staan pakhuizen
die alle een nieuwe bestemming hebben gekregen. Tussen De Rotterdam, New
Orleans en de gloednieuwe torens Boston en Seattle staat Pakhuismeesteren,
een oude zadenloods die getransformeerd wordt tot hotel en op de begane
grond een restaurant, beide van de Spaanse keten Room Mate Hotels.

Opdrachtgever
Room Mate Hotels, Madrid
Architect
AWG architecten, Antwerpen
Hoofdaannemer
Van Agtmaal BV, Oudenbosch
E-installaties
(ontwerp en aanleg)
Bink Groep BV, Zundert
W-installaties
De Kraan Installatietechniek,
Oudenbosch
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De Bink Groep uit Zundert verzorgt alle
elektrotechnische installaties voor het
hele gebouw. Jack Foesenek is als projectleider voor de Bink Groep bij Pakhuismeesteren betrokken: ‘We zijn nu klaar
met de hotelkamers en gaan nu het vervolg oppakken, dat wil zeggen de lobby,
de nevenruimtes en het restaurant.’
De 230 hotelkamers zijn deels ondergebracht in de bestaande constructie op de
verdiepingen en deels in de HSB dakopbouwen die aannemer Van Agtmaal
heeft gerealiseerd. Dat zijn twee verschillende manieren van (af)bouwen, maar
de elektrotechniek is overal hetzelfde.
De Bink Groep heeft voor Pakhuismeesteren WINSTA® van WAGO gekozen,
een flexibele en efficiënte manier om
alle elektrotechniek (elektra en data)

stekerbaar aan elkaar te koppelen. Het
is een eenvoudig plug & play-systeem
van connectoren en verdeeldozen die het
ook zeer eenvoudig maakt om achteraf
aanpassingen in aan te brengen of te
demonteren. Een renovatie, verhuizing of
interne verbouwing is wat elektra betreft
een fluitje van een cent. Dat maakt het
systeem duurzaam en bijzonder flexibel.
Dit leidt tot snellere bouwtijden, lagere
faalkosten en een vermindering van
de total cost of ownership (TCO). Alle
stakeholders hebben er dus voordeel bij.
Alle hotelkamers in Pakhuismeesteren
zijn inmiddels voorzien van WINSTA®
systeemboxen, twee eindgroepen en een
schakeling voor energiebesparing en alles is met de slimme WINSTA® connectoren aan elkaar verbonden.

WINSTA® MIDI

WINSTA® -systeemboxen

Waarom WINSTA®?
WINSTA® RD

Foesenek: ‘We zijn voor Pakhuismeesteren op het WINSTA® systeem van
WAGO uitgekomen omdat we daarmee
de holle wanden bij de leidingdoorvoeren brandwerend en geluidsdicht konden
krijgen, een dwingende eis van de
opdrachtgever. Doorslaggevend daarbij
was de ronde connector van 17,5 mm, uit

het WINSTA® RD assortiment. Achter de
inbouwdozen en het schakelmateriaal
zit overal een gipsen bak van Gyprox die
bouwkundig is aangebracht. Daar boren
wij een gat in, halen de ronde connector
erdoor en sluiten de bak af met brandwerende rubberen doorvoertules.’
Handig voor de installateur: al het WAGOinstallatiemateriaal is door Technische
Unie als pakket per type kamer aangeleverd, compleet met schakeldozen waarop
de schakelingen al voorbedrukt waren.
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Opslaghal The Greenery • Barendrecht

Nieuwe opslaghal,
met veel
parkeerruimte
en een nieuwe
terreininrichting
ten opzichte van
de oude situatie

Opdrachtgever
WDP/The Greenery

Hoofdaannemer
Willy Naessens Nederland, Drunen

Dak- en gevelbeplating
Hardeman|Van Harten, Lunteren

Architect
Bogaerds Architecten & Ingenieurs,
Numansdorp

Grondwerk, riolering, infra
Forteck Sloop & Infra BV, Rotterdam

Koelinstallaties
Van Kempen Koudetechniek, Tiel

Fundering
Voorbij Funderingstechniek,
Amsterdam

Compressoren en persleidingen
AMCO Compressoren BV, Ridderkerk

Adviseur buitenruimte
Grasveld Civiele Techniek, Beek en Donk
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Middenspanningsvoorzieningen
Kanters BV, Veghel

Tekst: Margot Visser

De veilinggebouwen van The Greenery in Breda en
Barendrecht gaan op de schop. Diverse opslaglocaties van
de groenten en fruitleverancier worden afgebroken en
vervangen door nieuwbouw. Willy Naessens Nederland
realiseert in opdracht van WDP een nieuwe opslaghal met
kantoor van 27.500 m2 in Barendrecht.

The Greenery

moderniseert haar distributiecentra
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Beton is
duurzaam,
degelijk en
eenvoudig in het
onderhoud

Een breed palet zorgt voor
besparing

‘Maatpak’ om het
logistieke proces

‘Forteck bestaat uit verschillende bedrijven, met verschillende
werkgebieden. Van engineering, asbestsaneringen, demontage,
infra tot en met complete nieuwbouw’, zo begint Eric van Hees, directeur bij Forteck. ‘Het is een vrij breed palet aan diensten, waarbij
we ook vloeistofdichte voorzieningen aanleggen en onderhouden,
gecertificeerd en al. Voor onze gezamenlijke opdrachtgevers WDP
Nederland en The Greenery gaan we nu de complete infrastructuur
verzorgen voor bedrijfshal C. Hal C, dat in twee fasen gebouwd
wordt door Willy Naessens, zal nagenoeg op dezelfde plaats verrijzen. Alleen komen nu de laadkuilen aan de voorkant, zodat een
oud logistiek probleem verdwijnt. Onze civiele werkzaamheden in
dit project bestaan onder andere uit het aanpassen van de terreinrioleringen, het verzorgen van het grondwerk, het omgraven van
de laadkuilen en de aanleg van de bouwwegen’.
Van Hees: ‘Het project is aanbesteed. Met het bestek waren we
het overigens niet eens. Dan is het fijn als je een eigen engineeringsbureau hebt, zodat je daar makkelijker op in kunt spelen. Zo
hebben we dertig procent besparing gevonden. Wij werken al meer
dan twintig jaar samen met The Greenery. Wij kennen het terrein
als geen ander. Voor en in de zomervakantie hebben we veel gas
gegeven zodat de bouwer op tijd kon beginnen met de bouw. In
november gaan we volle bak beginnen met de civiele infrastructuur waardoor de vrachtwagens met voedingsmiddelen kunnen
blijven rijden. Hun bedrijfsproces gaat tenslotte gewoon door’.

“Een ontwerp voor een logistiek gebouw is feitelijk een maatpak
om het proces wat binnen plaatsvindt”, stelt Pieter Oskam van
Bogaerds Architecten. Het architectenbureau werd ingeschakeld
om het ontwerp voor gebouw C van The Greenery te maken, nadat
ze eerder ook gebouw A en B hadden ontworpen.
De drie naast elkaar gelegen gebouwen vormen uiterlijk gezien
een familie: allen hebben een betonnen plint met daarboven sandwichpanelen in dezelfde grijze kleurstelling. “Door het aanbrengen van accenten voorkomen we dat dit soort panden anonieme
bouwdozen worden. Hier hebben we bijvoorbeeld extra aandacht
besteed aan de entree, die is uitgevoerd met een opvallende glazen
pui en een groenwand”, vertelt Oskam.
Gebouw C kent twee gescheiden temperatuurzones: een deel voor
koude verlading en een groter deel waar de opslag en de in- en
ompaklijnen zijn gesitueerd. Tevens is er op de verdieping een
groot kantoor met personeelsvoorzieningen van circa 1.000 m2.
Om veilig van en naar de inpaklijnen te lopen, bedacht Bogaerds
een loopbrug die boven het logistieke proces loopt.
Kenmerkend voor het gebouw vindt Oskam het grote aantal
docks. “Het zijn er meer dan je normaal bij een gebouw van deze
afmeting vindt. Vrijwel elke vierkante meter in dit deel van de hal
is bestemd voor verlading. Het was een flink gepuzzel om dit zo
efficiënt mogelijk in te richten.”
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Barendrecht • Opslaghal The Greenery

In 2015 vormden WDP en The Greenery
een partnership om de bestaande sites
van de AGF-gigant te herontwikkelen. De
huidige panden voldoen niet meer aan
de eisen van deze tijd. De Belgische vastgoedbelegger breekt gefaseerd gebouwen
af en zet nieuwe, moderne magazijnen
ervoor in de plaats. Twee panden in
Barendrecht en één locatie in Breda zijn
inmiddels in gebruik genomen. Dit voorjaar is gestart met de sloop en nieuwbouw van nog een distributielocatie met
kantoor in Barendrecht.

Resultaat
Het project is de tweede opdracht die
Willy Naessens Nederland uitvoert voor

WDP/The Greenery. Vorig jaar realiseerde
het van oorsprong Belgische bouwbedrijf
al nieuwbouw van 20.000 m2 in Breda.
‘Ze waren zo tevreden over het resultaat
dat dat zeker heeft meegespeeld in het
gegund krijgen van dit project’, vertelt
commercieel directeur Paul Zijlmans.

Betonnen draagstructuur
Hij denkt dat de onderscheidende werkwijze van Willy Naessens, dat sinds 2,5
jaar actief is op de Nederlandse markt,
aan het succes ten grondslag ligt. ‘We
zijn één van de weinige bouwbedrijven
die een hoofddraagstructuur in beton
maken. Beton is duurzaam, degelijk en
eenvoudig in het onderhoud. Dat laatste

is zeker voor de foodbranche van belang.
De voedselveiligheid moet immers
gewaarborgd zijn en dat is met beton
eenvoudiger te bereiken dan met een
stalen constructie.’

Alles in eigen hand
Kenmerkend voor Willy Naessens is
de hoge mate van verticale integratie.
Zijlmans: ‘We doen heel veel zelf. De
kritieke lijn van het bouwproces hebben
we in eigen hand. We hebben onze eigen
prefabbetonfabrieken, ons eigen transport, we doen het montagewerk, kortom
we kunnen een project van a tot z
begeleiden. Voordeel voor de klant is dat
hij maar met één partij te maken heeft.

De grote mezzaninevloer is opgehangen aan het dak

Nieuwbouw hal C1 & C2

The Greenery
te Barendrecht

Hardeman | van Harten levert en
monteert stalen dak- en wandbeplating
voor diverse uiteenlopende projecten.
Of het nu gaat om een kleine loods of
een groot distributiecentrum, wij zijn
gespecialiseerd in beide.

UTILITEITSBOUW
AGRIBOUW
RENOVATIE
TAXATIE
SCHADEHERSTEL

www.hardeman-vanharten.nl
Volg ons ook via ! " T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl
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Cold today.
Cold tomorrow.
Dokwerkerstraat 2
2984 BJ RIDDERKERK
Koudetechniek •
Procestechniek •
Cellenbouw •
Klimaattechniek •

STERK IN:
- complete persluchtinstallaties
- verkoop en verhuur
- onderhoud

Service en beheer •

KO U D E T E C H N I E K

www.vkkt.nl t 0344 - 63 48 84

T. +31 78 6820123
www.amco-compressoren.nl
info@amco-compressoren.nl

INFRA • RIOOL • SERVICE & ONDERHOUD
Bij Kanters vindt u alle specialisaties onder één
dak. Of het nu gaat om grondwerken, verhardingen, afvalwatersystemen, riolering, kabels
en leidingen of infiltratiewerkzaamheden. U
kunt bij ons terecht voor het gehele traject: van
ontwerp tot en met realisatie, inclusief onderhoud en directe oplossing van storingen.
Veghel • (0413) 388 300 • info@kanters.eu • www.kanters.eu
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26.000 m2 opslag bestemd
voor het verwerken en gekoeld
opslaan van groente en fruit

Gevelbeplating:
sandwichpanelen in de
kleuren aluminiumgrijs
en antracietgrijs

Daarbij stellen we onszelf proactief op
in het bouwproces en dat wordt gewaardeerd door onze opdrachtgevers.’

Mezzaninevloer
De nieuwbouw in Barendrecht is bestemd voor het verwerken en gekoeld
opslaan van groente en fruit. Naast de
magazijnen is er een kantoor van circa
1.500 m2 en er is ruimte voor aanvullende processen zoals ompakafdelingen.
Het pand is temperatuur gecontroleerd
om de gesloten keten te waarborgen. Een

opvallend element vindt Zijlmans de
grote mezzaninevloer. ‘Deze bevindt zich
boven de laadkuilen. Normaal gesproken
staan daar kolommen onder, maar hier
is dat niet mogelijk. We gaan daarom de
vloer voor een groot deel aan het dak
bevestigen, wat natuurlijk voor een constructieve uitdaging zorgt.’

schillende gebouwen. Tijdens de bouw
moeten alle werkzaamheden van deze
bedrijven normaal kunnen doorgaan. ‘Met
het kleine bouwterrein dat we tot onze
beschikking hebben is dat lastig. Maar
met veel aandacht voor de bouwplaatsinrichting en een goede projectleider gaan
we dit oplossen’, besluit Zijlmans.

Logistieke planning
Speciale aandacht is in Barendrecht
vereist voor de logistieke planning. De
bouwplaats ligt ingeklemd tussen ver-
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VEELZIJDIGE PARTNER
IN DRAAGVERMOGEN

info@voorbijft.nl

+31 (0)20 40 77 100

UW PARTNER
IN CIVIELE TECHNIEK
Grasveld Civiele Techniek is een
adviesbureau dat samen met
haar klanten bruggen bouwt
van het allereerste concept tot
het uiteindelijke resultaat.
Wilt u weten hoe?
Neem dan contact met ons op.

Grasveld Civiele Techniek B.V.

-
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Rijakkerweg 5A

-

Beek en Donk

-

Tel. 0492-468219

-

www.grasveldct.nl

-

info@grasveldct.nl
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Geen omkijken naar koelinstallatie
De opslag van groenten en fruit vereist in verband met de houdbaarheid van de producten een optimale koeling. Van Kempen Koudetechniek heeft als totaalinstallateur in de industriële koeltechniek
een jarenlange ervaring opgebouwd op dit gebied. The Greenery behoort tot de vaste klantenkring. Het laatste project dat Van Kempen
voor The Greenery realiseerde was het leveren van de koeltechniek
voor de vestiging in Breda.
‘Het project in Barendrecht is hiermee vergelijkbaar, maar groter’,
vertelt accountmanager Marcel Denecke. ‘De verschillende ruimtes
in het pand krijgen elk een specifieke koeling. Het verpakken en
sorteren van de verschillende productieafdelingen gebeurt bij +10°C,
in de rijpkamers kunnen exoten worden gerijpt en de inkoelcellen
kunnen AGF producten snel in temperatuur terugkoelen tot 0°C.

Besturingssysteem
Van Kempen levert de koelinstallatie en verzorgt tevens het beheer
en onderhoud. De installatie wordt bestuurd door het revolutionaire
besturingssysteem VK Dynamics. ‘Onze mensen observeren vanuit
de controlekamer de installatie. Is er iets aan de hand, dan lossen
we het indien mogelijk op afstand op of we gaan er heen. Ook
monitoren we het energieverbruik’, legt Marcel Denecke uit. De installatie werkt met de natuurlijke koudemiddelen ammoniak (NH3)
en kooldioxide (CO2), wat naast een lagere milieubelasting ook een
gunstig energieverbruik geeft.

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW
IN PREFAB BETON

■
■
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■

TURN-KEY
BEDRIJFSPANDEN / BEDRIJFSHALLEN
DISTRIBUTIECENTRA
OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN
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www.willynaessens.nl
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Snel schakelen dankzij
eigen materieel

Nieuw plan voor
bestaande buitenruimte

Voor de nieuwe opslaghal van The Greenery in Barendrecht levert
en monteert Hardeman|Van Harten alle dak- en gevelbeplating.
De dakbeplating wordt uitgevoerd in een stalen dakplaat type
135/930 en omvat in totaal zo’n 24.000 m2. De gevelbeplating –
in totaal 6.000 m2 – bestaat uit verticale sandwichpanelen van
100 mm dikte in de RAL-kleuren 9007 (aluminiumgrijs) en 7016
(antracietgrijs). Het op een hoek gesitueerde kantoordeel wordt
uitgevoerd in aluminium composiet.

De nieuwbouw van The Greenery verrijst op een bestaande
locatie van WDP, waardoor het uitgangspunt voor ingenieursbureau Grasveld Civiele Techniek een bestaande infrastructuur was.
‘Dat is best apart’, vindt projectleider Mark Grasveld. ‘Dit soort
volumebouw zien we meestal op lege kavels. Hier waren we met
handen en voeten gebonden aan een bestaande buitenruimte,
met daarbij meerdere gebruikers op het terrein.’

Gefaseerde uitvoering
Doordat het in Lunteren gevestigde beplatingsbedrijf de beschikking heeft over eigen materieel, kan er snel geschakeld worden.
Dat is zeker op het project in Barendrecht een groot voordeel.
‘Er wordt hier van ons een flexibele werkhouding gevraagd. De
bouwruimte is beperkt en de planning vrij krap. Doordat wij onze
eigen torenkranen, hoogwerkers en verreikers hebben, kunnen
we onze werkzaamheden beter inplannen dan dat we met extern
materieel zouden werken. Bovendien gaat er minder kostbare tijd
verloren aan het transport van de materialen’, vertelt projectleider Erik Hardeman.
Hardeman|Van Harten heeft 55 medewerkers in dienst en werkt
zoveel mogelijk met eigen mensen. De klant heeft een vast aanspreekpunt, bij wie hij met alle vragen terecht kan.

Compressoren voor zuinige
energie
‘Wij gaan aan The Greenery compressoren en randapparatuur leveren en gaan het persluchtleidingsysteem aanleggen’, zegt Teun
de Haan, algemeen directeur bij AMCO Compressoren. De Haan:
‘Het betreft twee toerengeregelde compressoren van 55 kW met
warmterugwinning en een geavanceerd regelsysteem tussen de
beide compressoren voor een zo gunstig mogelijk energieverbruik. De kwaliteit van de perslucht wordt geborgd door twee
koeldrogers met een dauwpunt van 3°C in combinatie met twee
adsorptiedrogers met een dauwpunt van -40°C. Deze worden
op dauwpunt gestuurd wat wederom energiebesparend werkt.
Achter deze drogers worden persluchtfilterstraten geplaatst voor
de gewenste kwaliteit van de perslucht. In de compressorruimte
maken we gebruik van koelluchtaanvoer en -afvoerkanalen voor
optimale benutting van de energie.’
De Haan: ‘Het werkgebied van AMCO is breed. Onze klanten bevinden zich in de scheepvaart, industrie, petrochemie, tuinbouw
en autobranche. AMCO levert ook periodiek onderhoud en zelfs
complete revisies van diverse merken compressoren. Het transport is in eigen beheer, ook voor zwaarder materieel kunnen wij
uitrukken. En voor de projecten van tijdelijke aard bieden wij een
rental service, met een zeer uitgebreid machinepark’.
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Grasveld Civiele Techniek maakte op basis van het gebouwontwerp een nieuw plan voor de buitenruimte met een aantal
ingrijpende wijzigingen. ‘De laadkuilen komen niet overeen met
de oude situatie, er is een groot parkeerterrein toegevoegd en de
terreinrouting is herzien’, somt Grasveld op. Om de bereikbaarheid voor de gebruikers tijdens de werkzaamheden te waarborgen, wordt het plan gefaseerd uitgevoerd.

1 DC per week
Het in Beek en Donk gevestigde ingenieursbureau onderscheidt
zich volgens de projectleider vooral op het gebied van flexibiliteit.
‘Wij werken in vergelijking met andere civieltechnische bureaus
relatief veel voor het bedrijfsleven. Momenteel bereiden we gemiddeld één dc per twee weken week voor. Korte doorlooptijden
en intensief overleg kenmerken dit type projecten. Dan moet je je
als bureau flexibel en proactief kunnen opstellen. Onze organisatie is daar volledig op ingericht.’

Alle disciplines in huis
Kanters BV verzorgt voor de nieuwbouw van The Greenery in
Barendrecht de middenspanningsvoorzieningen. ‘We hebben de
mantelbuizen inmiddels onder het gebouw gelegd en gaan in
november beginnen met het trekken van de kabels en het inrichten van de technische ruimtes voor de trafo’s en de middenspanningsverdeler’, vertelt hoofd infratechniek Bert van Kilsdonk. Dit
is het tweede project voor opdrachtgever WDP/The Greenery op
de locatie te Barendrecht. Eerder werd Kanters ingeschakeld om
het gehele buitenterrein van de herontwikkelde gebouwen A en
B aan te leggen, zowel onder- als bovengronds.
Met zijn drie divisies, te weten Infratechniek, Riooltechniek en Service en Onderhoud, kan het Veghelse bedrijf zijn opdrachtgevers
volledig ontzorgen. ‘Dat is best bijzonder voor een relatief klein
bedrijf als het onze’, zegt Van Kilsdonk. ‘Vaak zie je een specialisatie
in ofwel infra of kabels en leidingen. Wij hebben alle disciplines in
huis, waardoor een opdrachtgever maar met één partij om tafel zit.
We houden ons niet alleen bezig met de aanleg van buitenruimtes,
maar kunnen ook het ontwerp en de engineering verzorgen. Eveneens beschikken wij over een onderhoudsdivisie, die na realisatie
het (langdurig) onderhoud van de buitenruimte kan verzorgen.’

Barendrecht • Opslaghal The Greenery

Puzzelen met de heirouting
Vanwege de hoge vloerbelasting in de nieuwe opslaghal van The
Greenery was een onderheide vloer noodzakelijk. Voorbij Funderingstechniek BV werd door aannemer Willy Naessens ingeschakeld
om de funderingspalen aan te brengen. In totaal gingen 2.250
vibropalen op het veilingterrein de grond in. Een deel van de in de
grond gevormde palen is bedoeld om de hoofddraagconstructie te
ondersteunen. Deze hebben een lengte van 21 meter. Daarnaast zijn
er kortere palen (16-18 meter) met een kleinere diameter die de vloer
ondersteunen.

Ruimtegebrek
‘Het was voor ons wel een fors karwei, maar technisch niet heel
ingewikkeld’, vertelt Mark van Heezik. Volgens de projectleider lag
de moeilijkheid hier op het logistieke vlak. Het pand heeft een kleine
kavel en ligt ingeklemd tussen verschillende andere gebouwen. Door

de beperkte werk- en manoeuvreerruimte konden de oorspronkelijk
voorziene vier machines niet tegelijk worden opgesteld op de bouwplaats. ‘We hebben daarom onze heirouting zodanig aangepast dat
we met één machine konden eindigen’, zegt van Heezik. ‘Dat was
wel even puzzelen, want we moesten onze werkzaamheden zo plannen dat we anderen niet in de weg zaten. Maar dankzij de goede
samenwerking is dat prima verlopen.’
Voorbij Funderingstechniek, onderdeel van TBI Infra, is gespecialiseerd in het uitvoeren van alle voorkomende funderingswerkzaamheden. De drie hoofdwerkgebieden bestaan uit funderingspalen,
grond- en waterkerende constructies en verankeringen. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf heeft tevens een dochteronderneming,
Voton, die gespecialiseerd is in de productie van prefabbetonpalen.

T +31 (0)10 – 30 38 600
E info@forteck.com
I www.forteck.com

FORTECK. KRACHT. KENNIS. KUNDE.
Forteck is een multidisciplinaire infrastructurele aannemer. Actief op alle
terreinen, van engineering, projectmanagement, boven- en ondergrondse infra,
asbestsanering, bodemsanering, sloop
tot en met betonconstructies, asfaltverharding en vloeistofdichte voorzieningen.

Wij bieden u een complete dienstverlening: van engineering en uitvoering
tot en met onderhoud en beheer. Forteck beheerst alle fases. Uw opdracht
voeren wij uit met hooggekwalificeerde
medewerkers en eigen materieel.

Onze organisatie kenmerkt zich door
een flexibele instelling, vakmanschap
en betrouwbaarheid. Voor Forteck geldt:
‘afspraak is afspraak’. Dat kunnen onze
vele klanten, waar wij voor al jaar en dag
voor werken, beamen.
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Het Paviljoen gezien
vanaf de Sloterplas

Opdrachtgever
Van Eesteren Museum, Amsterdam

E-installaties
ETB Cas Sombroek, Volendam

Dekvloeren en coating
Vlaq groep, Gouda

Architect
Korteknie Stulmacher Architecten,
Rotterdam

W-installaties
LDG, Purmerend

Dakbedekking
Korff Dakwerken, Volendam

Houtconstructies
Heko Spanten bv, Ede

Schilderwerken
Interpaint, Volendam

Houten constructie dakplaten
Ligno Trend, Bocholt

Bouwprogramma
Museum

Kanaalplaatvloeren
VBI, Huissen

Bouwperiode
januari 2017 - juli 2017

Houten gevelbekleding Cape Cod
BMN, Purmerend

Bruto vloeroppervlakte
385 m2

Adviseurs
Adviesbureau VanderWeele, Groningen
(installaties, bouwfysica)
Hoofdaannemer
KBK Bouwgroep, Volendam
Grondwerkzaamheden
Sturm, Zaandam
Fundering
Gerbrandy, Wommels
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Prefab Houtskeletbouw
Tifa Lemele, Lemele

Tekst: Merel van Berkel

Amsterdam • Van Eesteren Paviljoen

Van Eesteren

weer terug aan de Sloterplas

Het Van Eesteren Museum verhuist in Amsterdam naar
een nieuwe locatie aan de Sloterplas. KBK Bouwgroep uit
Volendam bouwt hier momenteel een groter pand met
een moderne uitstraling, veel lichtval en een opvallend
dak van Duitse makelij. De nieuwe naam: het ‘Van
Eesteren Paviljoen’. De locatie aan de Sloterplas is speciaal
voor het museum. Architect Van Eesteren, naamgever
van het museum, ontwierp zelf namelijk al in 1939 een
paviljoen voor deze specifieke plek.

Het Van Eesteren Museum was vooraf heel duidelijk in zijn
nieuwbouwplannen: het pand moest een uniek ontwerp
krijgen en écht opvallen. Na lang zoeken vonden ze de juiste
partner in Korteknie Stulmacher Architecten, die bekend staan
om minimalistische architectuur, natuurlijke materialen en
mooie lichtinval. Zij ontwierpen een paviljoen dat strak van
vorm is met een open en licht karakter. Dat is direct te zien aan
de grote hoeveelheid glasoppervlak die de betonnen constructie bevat. Dit zorgt voor veel inkijk en extra daglichtinval. Lichte
kleuren, een afwerking van gips en veelvuldig gebruik van (FSC
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Van Eesteren Paviljoen • Amsterdam

gecertificeerd) vurenhout versterken het open karakter. Deze
houtsoort komt ook terug in gevels en constructiewanden.

Vurenhouten kanaalplaat
De belangrijkste eyecatcher voor bezoekers is echter het dak.
Ton Venrooij, projectbegeleider kleinbouw bij KBK Bouwgroep:
‘In het gebouw kijk je naar een verhoogd plafond. Hiervoor
lieten we een apart daksysteem overkomen vanuit Duitsland.
Het is in feite een soort vurenhouten kanaalplaat, maar met allerlei zaagsneden aan de onderzijde. Hierdoor lijkt het alsof het
bestaat uit talloze kleine latjes. De glazen gevel rondom zorgt
ook hier voor extra lichtinval. Het is echt heel mooi om te zien.’
Straatbeeld

Dak snel waterdicht
Korff Dakwerken uit Volendam monteerde in zeer korte tijd het
bitumen bovendak op het Van Eesteren Paviljoen. Bitumen is
een lichtgewicht, waterdicht materiaal en is bijzonder geschikt
voor platte daken. Dergelijke bitumineuze daken behoren tot
de belangrijkste specialismen van het Volendamse bedrijf.
Robin Korff: ‘We moesten in dit geval extra snel handelen om de
onderconstructie te beschermen. Deze bestaat uit een speciale
houtsoort en die zou anders kunnen gaan werken. Om dat risico
te elimineren, plakten we het dak zo snel mogelijk en dat verliep
zonder problemen.’
Het Volendamse bedrijf werkt vaker in Amsterdam en met deze
aannemer. Behalve in dakbedekking van bitumen zijn ze ook gespecialiseerd in kunststof dakbedekking en werken met zink- en
koper. ‘Deze metalen twee zien we steeds vaker gebruikt worden
in de architectuur. Niet alleen vanwege het opvallende uiterlijk
van beide materialen, maar ook door de duurzaamheid. Bekende
toepassingen zijn het fels-, losange- en roevensysteem.’

Lang voortraject en bouwen zonder winstoogmerk
De bouw van dit nieuwe pand kent een vrij lange geschiedenis. Venrooij: ‘Van Eesteren zocht lange tijd naar de juiste
locatie voor hun paviljoen. In KBK Bouwgroep vonden ze een
betrouwbare partner die wilde bouwen zonder winstoogmerk.
Eenmaal samen om de tafel zochten we naar de juiste oplossingen om de specifieke wensen van het museum te laten
passen binnen het budget.’

T 0299-654321 • E info@ldg.nl • l www.ldg.nl

loodgieters - dakwerk - sanitair

verwarming - klimaattechniek

engineering - projectmanagement

Een compleet installatiebedrijf
LDG Installatietechniek BV is een compleet installatiebedrijf
voor de particuliere en de zakelijke markt. LDG is gevestigd
in Purmerend en werkt voornamelijk door heel Noord-Holland
en heeft als InstalCenter een landelijke dekking. Wij bieden
een totaal dienstenpakket voor het coördineren en uitvoeren
van al uw installatiewerk.
Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan
vrijblijvend contact op met LDG of kijk op www.ldg.nl.

LDG Installatietechniek BV
Nijverheidsweg 16
1442 LD Purmerend
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Arnhem • KNO-poli Rijnstate Ziekenhuis

Tekst: Loek Schaap
Beeld: KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling

Centrale ruimte
van de nieuwe
KNO-poli

Stofvrij

en geruisloos werken
in een ziekenhuis

Waar voorheen een kinderdagverblijf was in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate, is nu de nieuwe
polikliniek van de KNO-afdeling te vinden. Aannemer Kuiper Arnhem Bouw- en Ontwikkeling was
verantwoordelijk voor deze verbouwing. ‘Als bouwkundig aannemer hebben wij het complete pakket
verzorgd voor Rijnstate. Ook de installaties waren onderdeel van het onder EMVI aangenomen werk’,
vertelt projectmanager Han Driessen van KuiperBouw. ‘Voor de installaties hebben we de firma
Hoppenbrouwers benaderd vanwege hun expertise in de ziekenhuiswereld’.

Opdrachtgever
Rijnstate, Arnhem

E- en W-installaties
Hoppenbrouwers, Udenhout

Vloerbedekking
Verag BV, Arnhem

Architect
Rijnstate Vastgoed, Arnhem (PvE);
KuiperBouw, Arnhem (uitwerking)

BIM-coördinatie
Root, Amersfoort

Bouwperiode
maart 2017 – eind juli 2017

Afbouw
HNR Totaalafbouw, Volendam

Bruto vloeroppervlakte
606 m2

Schilderwern
Mulder Hop Schilders, Doetinchem

Bouwsom
€ 874.500

Hoofdaannemer
Kuiper Arnhem Bouw- en Ontwikkeling,
Arnhem
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KNO-poli Rijnstate Ziekenhuis • Arnhem

Frisse kleuren,
ook in de gang

Wanden en plafonds op
de ambulancebaan
‘Aangezien project KNO-poli Rijnstate een UAV-GC-opdracht
betrof, hebben wij het ontwerp gezamenlijk met de andere
ketenpartners doorontwikkeld tot werktekeningniveau’, zegt
Davy Jilesen, directeur van HNR Totaalafbouw. ‘In drie BIM-sessies
hebben wij ons afbouw-aspectmodel gemodelleerd, clashvrij
gemaakt en voorzien van de benodigde data. In feite werd het
project in het voortraject met alle ketenpartners al een keer virtueel gebouwd, om zodoende de daadwerkelijke doorlooptijd in de
praktijk te kunnen verkorten en de faalkosten tot een minimum
te kunnen beperken. Onze disciplines bestonden uit leveren
en monteren van Knauf metalstudwanden, Ecophon systeem
plafonds en Staalkozijn tweeschalige deurkozijnen’.
Jilesen: ‘Op zowel technisch als logistiek vlak zijn er ook een
aantal zaken anders dan bij een conventioneel afbouwproject.
Omdat een ziekenhuis geen daluren kent, wil je bij een interne
verbouwing de logistieke handelingen en geluidsoverlast tot
een minimum beperken. Ieder uur plafondankers boren is er één
teveel. Daarom hebben wij de ophangpunten van de systeemplafonds verlijmd met behulp van het UNIQFAST-principe. Tevens zijn
op dit project enkele ruimtes geclassificeerd als G2-ruimte. Wij
hebben daarom een groot deel van de metalstudwanden ontkoppeld van de gebouwschil. Om te kunnen waarborgen dat de door
HNR Totaalafbouw voorgestelde onderdelen haar prestaties ook
in de praktijk behalen, hebben wij gekozen voor het KnaufZeker
concept, wat de opdrachtgever 100% zekerheid biedt. In het voortraject heeft Knauf het ontwerp getoetst en werd HNR Totaalafbouw gecontroleerd gedurende de montage. In de rapportage
staat uiteraard een dikke voldoende voor HNR!’
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Saai is het in elk
geval niet

Kleurrijke
toiletgroep

‘Nadat we het sloopwerk hadden verricht en een grote kale ruimte overhielden, hebben we een pointcloud-meting
gehouden om alles in kaart te brengen.
Alle oneffenheden en maatafwijkingen
van de bestaande ruimte kwamen zo in
het zicht. Vanaf dat moment zaten we
wekelijks met alle partijen bij elkaar, in
clashsessies, om het hele project in BIM
op te zetten. Alle fouten werden zo in het
voortraject getackeld, zodat er tijdens de
uitvoering zo min mogelijk verstoringen
waren. Om alles bouwkundig perfect
“digitaal 3D” in kaart te brengen hadden
wij de firma Root ingeschakeld. Omdat
het een UAV-gc project was, lag er een
Briefbuilder van Rijnstate aan ten grondslag. In principe een lightversion omdat
het ontwerp van de indeling al grotendeels bekend was. Wel moest uiteraard,
zoals elk UAV-GC 2005 project vraagt,
alles digitaal vastgelegd en aangetoond
worden, hierbij werd gebruik gemaakt
van docstream en snagstream.’

Bouwen in bedrijf
Driessen over bouwen in een ziekenhuis
in bedrijf: ‘Dat is lastig, want je moet

bij elke spijker die je in de muur slaat
vooraf een werkvergunning aanvragen
en daarin moet staan wat je gaat doen,
wanneer je het gaat doen en hoe je stof
denkt te voorkomen en geluidsoverlast
te beperken. In een van de bovengelegen
afdelingen zat bijvoorbeeld oncologie
en de verdieping eronder een bibliotheek en die afdelingen kunnen geen
overlast gebruiken. Heel beperkt, binnen
bepaalde tijden, mochten we hakken en
boren. Lastig om in te plannen, naast
onverwachtse zaken waarmee je met
elke verbouwing te maken krijgt. Ook
moesten we extra rekening houden met
de ambulancebaan. In een uur kwam de
ambulance gemiddeld zeventien keer
langs, dikwijls met spoed. Dan snap je
wel dat je daar niet met een vrachtwagen even rustig kan lossen’.
Verder hebben we ook te maken gehad
met specialistische directieleveringen,
waaronder KNO-units en audiocabines,
voor ons een goeie nieuwe ervaring. In
elk geval was er veel afstemming met
externe partijen nodig bij de directie
leveringen’.
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Bijzonder:
aanbesteed via
een verloting

Als je toonaangevende houtbedrijf uit zijn jasje groeit, maar al decennialang op een mooie
zichtlocatie is gevestigd, kies je dan voor volledige nieuwbouw en uitbreiding en nieuwbouw
op de bestaande locatie? Witzand Bouwmaterialen koos voor het laatste. In twee fases worden
oudbouw en nieuwbouw met elkaar verbonden, alles conform de BREEAM ‘Excellent’-eisen.

Opdrachtgever
Witzand Onroerend Goed bv, Almelo

Casco
Doeschot bv, Hengevelde

Architect
Building Design Architectuur, Zenderen

Installateur
Löwik Installatietechniek, Almelo

Adviseurs
Lucassen Bouwconstructies bv, Hengelo
(constructies); Kienhuis Bouwmanagement bv, Almelo (bouwdirectie); Acutus
bv, Almelo (installaties, duurzaamheid)

Sloopwerk, grondwerk, bodemsanering
Rouwmaat Groep, Groenlo

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf De Driehoek bv, Groenlo
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Bouwprogramma
Sloop diverse gebouwen, sanering- en
infrawerken, nieuwbouw kantoor-,
bedrijfs- en opslagruimte

Bouwperiode
fase 1 maart 2017 – september 2017
fase 2 oktober 2017 – maart 2018
Bruto vloeroppervlakte
5.500 m2

Almelo • Witzand Bouwmaterialen

Tekst: Mirjam Oomens

Bouwmaterialenhandel in een
transparante duurzame

jas

In plaats van een reguliere aanbesteding
besloot Witzand de gunning van het project te verloten onder de klanten. Tijdens
een grote feestavond in het voetbalstadion van Almelo kwam Bouwbedrijf De
Driehoek als winnaar uit de bus. ‘Omdat
we zo ver voorin het project zaten, hebben we al snel een bouwteam geformeerd om zo het ontwerp verder in een
BIM-proces verder uit te werken.’, vertelt
projectleider Koen Klein Tuente. ‘Dat was
vooral van belang voor BREEAM en de
inpassing van de bestaande situatie.’ Ook
de opdrachtgever werd al in de BIM-fase
bij het project betrokken. Klein Tuente:
‘We hebben de tijd genomen om het 3D-

Duurzaam en
energieneutraal advies
Standaardadviezen geeft Technisch bureau Acutus niet, maar
dat werd in eerste instantie wel gevraagd voor dit project. ‘Aan
het begin van dit project zijn we met de heer Witzand in contact
gekomen’, vertelt directeur techniek Martin Scharphof. ‘Samen
zijn we tot het inzicht gekomen dat het beter is te kiezen voor een
duurzaam, energieneutraal gebouw met BREAAM-certificering
“Excellent”. We zijn daarna een een-op-een ontwerpproces met
hem aangegaan en hebben ook samen een aantal leveranciers
bezocht om gezamenlijk bewuste keuzes te maken. Betrokkenheid
tijdens het proces vinden wij heel belangrijk. Onze kernwaarden
zijn niet voor niets “gedreven, betrokken en scherpzinnig”.’

Vooruitlopen is nodig

Uw partner voor alle infraprojecten. Grond- en
rioleringwerken, maar ook
terreinverharding en terreininrichtingswerken.
Daarnaast wordt uw bedrijfsafval en bouw- en sloopafval
vakkundig afgevoerd in
een maatwerk container.

Regelt het gewoon!

T 074 242 0541
www.rouwmaat.nl

De Rouwmaat Groep heeft vestigingen in Groenlo, Hengelo (Ov.),
Enschede, Losser, Rijssen, Zutphen, Ulft en Bocholt (D).

‘Voldoen aan de BREEAM-certificering “Excellent” vergt veel van
de uitwerking en werkwijze en de installaties. Voor het gehele
gebouw is als basis gekozen voor betonkernactivering (BKA) met
aanvullend in de kantooromgevingen klimaatplafonds en in
de shop en kantine voor ventilatorconvectoren voor koeling en
verwarming. Aan de basis ligt een lucht-water warmtepompinstallatie. Zowel de luchtkwaliteit als de weersvoorspelling sturen
de installatie aan, zodat er wordt geanticipeerd op de vraag en er
geen energie verloren gaat. BKA heeft tijd nodig om te reageren
en we willen voorkomen dat er in de ochtend wordt verwarmd en
in de middag wordt gekoeld. Daarom is vooruitlopen nodig’, stelt
Scharphof. ‘De zonnepanelen op het dak verzorgen de volledige
eigen opwek voor de gebouwgebonden installaties en het gehele
gebouw is voorzien van zeer duurzame ledverlichting. Elke keuze
wordt weloverwogen gemaakt en getoetst aan de eisen; dat is
ook waarom we twee Breeam experts in dienst hebben. Wij denken en ontwerpen altijd toekomstgericht’, besluit Scharphof.
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Witzand Bouwmaterialen • Almelo
model samen door te lopen. Zo konden
we alle bouwonderdelen en inrichtingselementen vooraf perfect op elkaar
afstemmen. Sowieso hebben we veel tijd
gestoken in het voortraject, zodat we
uitkwamen met de korte bouwtijd.’

Bouwen volgens BREEAM
Doeschot bv leverde het volledige ‘geraamte’ voor het nieuwe pand
van Witzand: De levering en montage van de staalconstructie,
dak- en gevelbeplating en de montage van de betonwanden en kanaalplaatvloeren. De bouw van het complete pand gebeurt in twee
fasen. De eerste fase betrof het kantoor, de shop en het magazijn,
de tweede fase de opslaghal en schaverij. De uitdaging zat vooral
in de eerste fase. Het nieuwe gebouw wordt gebouwd volgens de
BREEAM. Als alles gebeurd volgens de gestelde eisen ontvangt het
gebouw het BREEAM NL certificaat “Excellent”, waarmee aantoonbaar een duurzaam en kwalitatief hoogstaand gebouw is.
OpTachterconstructie
van
stalen
jukken met kokers werd
0547-33 34 56
IBAN
NL47RABO0157101282
BTWde8236.12.430.B01
F 0547-33gemonteerd
36 62
BIC
RABONL2U
KVK 55433839
schijngevel
inclusief
een koudebrug onderbreking’,
vertelt
Martijn Doeschot. De nieuwe houtzagerij, die wordt gereE info@doeschot.info W www.doeschot.info
aliseerd in het bestaande gebouw, moest niet alleen voldoen aan
de eisen m.b.t. geluidsoverlast en brandveiligheid, maar ook aan
de BREEAM-vereisten. Hiertoe is gebruik gemaakt van steenwol
T 0547-33 34 56
panelen met geperforeerde binnenplaat van 200 mm dik. Deze
F 0547-33 36 62
zorgen tevens voor een hoge isolatiewaarde, brandwerendheid
E info@doeschot.info
en reduceren de geluidsoverlast.

Schijngevel
Het bestaande pand van Witzand, gelegen aan een doorgaande weg aan de

Wethouder Goselinkstraat 18, 7496 PB Hengevelde

T 0547-33 34 56
BTW 8236
IBAN NL47RABO0157101282
F 0547-33
36 62
BIC RABONL2U
IBAN
NL47RABO0157101282
BTW 8236.12.430.B01 KVK 5543
BIC RABONL2U
KVK 55433839
E info@doeschot.info W www.doeschot.info
W www.doeschot.info

Hergebruik van grond
en verharding
Om het terrein klaar te maken voor de nieuwbouw en renovatie
werd de Rouwmaat Groep ingeschakeld. Onder de werkzaamheden vielen sloopwerk, grondwerk en –sanering, het aanleggen van terreinverharding en afvalmanagement. ‘Met name de
bodemsanering met herschikking van verontreinigde en schone
grond vroeg onze aandacht’, vertelt vestigingsleider Jan Willem
Kappert. ‘Daarnaast hebben wij een aanpassing in het ontwerp
geadviseerd die het risico op wateroverlast sterk vermindert.’ Van
tevoren was niet exact bekend hoeveel verontreinigde grond er
vrijkwam en weer toegepast kon worden in het werk, conform
de regelgeving. Dat maakte ook het financiële plaatje onzeker.
Kappert: ‘Transparante en heldere communicatie en onderling
vertrouwen hebben ertoe geleid dat er efficiënt gewerkt kon
worden, zelfs met enkele bezuinigingen.’ Tijdens de werkzaamheden was er een sterk vermoeden dat het vrijkomende asfalt en de
onderliggende funderingslagen geschikt konden zijn voor hergebruik terplekke. Na verschillende keuringen bleek dit vermoeden
juist, waardoor het materiaal wordt hergebruikt als fundering
onder de nieuwe terreinverharding. Tevens is een aanzienlijk deel
van de bestaande klinkers elders hergebruikt. ‘Aanvullend realiseren wij de afkoppeling van het hemelwater van de bestaande
hallen. Hierbij zijn circa duizend infiltratie-units aangebracht,
bestand tegen zwaarverkeersbelasting’.
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Acutus is hét gespecialiseerde bedrijf voor
al uw technische installaties en facilitaire
processen. Wij zijn onafhankelijke specialisten
en kennen de markt.
Door onze uitgebreide kennis en gedrevenheid
gaan wij verder waar anderen stoppen.
Wij geven u inzicht in het potentieel van
uw installaties (technisch, energetisch en
financieel) en facilitaire processen
(o.a. exploitatie- en vastgoedbeheer).

Twentepoort Oost 33, 7609 RG Almelo
+31 (0)85 485 79 00 www.acutus.nl

Je kunt straks vanaf de weg door het directie
kantoor tot in het hart van het bedrijf, de
houtschaverij inkijken

rand van het centrum van Almelo, heeft
kenmerkende daken die in de stalen
schijngevel van de nieuwbouw ook
terugkomen. Ze zijn verwerkt in de prefab aluminium gevellamellen van acht
meter lang.

Nieuwe betekenis van ‘transparantie’
Zicht speelt een belangrijke rol in het
pand. Het is grotendeels van glas, zodat
je straks vanaf de weg door het directiekantoor tot in het hart van het bedrijf, de
houtschaverij kunt kijken. ‘De schaverij

geeft veel geluid, dus de glazen wand
moet aan hoge eisen voor geluidwering
voldoen’, zegt Klein Tuente. ‘Het was een
hele puzzel om deze eisen goed in te
vullen.’ Ook de (voor BREEAM-vereiste)
zonwering is op een bijzondere manier
ingepast. ‘Door de ontworpen verhoogde
horizontale kliklijsten van de puien
zou de zonwering te veel voor de gevel
komen. Samen in het bouwteam hebben
we met speciale kokers het gevelbeeld
overeind kunnen houden en de zonwering kunnen integreren.’

KOEL- EN VRIESHUISBOUW

Energieneutraal
Ook aan de luchtdichtheid en thermiek
worden hoge eisen gesteld; het gebouw
moet immers energieneutraal zijn. Dit
wordt onder andere bereikt door een
luchtwarmtepomp en meer dan 800
zonnepanelen op het dak. Hemelwater
wordt gedeeltelijk opgevangen om een
groenstrook van water te voorzien. Bij
elkaar leiden de inspanningen tot een
toekomstbestendig, duurzame huisvesting waarin Witzand de verdere bedrijfsgroei kan opvangen.

ISOLATIESYSTEEMBOUW

Bij K.I.M. Nederland profiteert u van een unieke expertise in de koel- en
K.I.M. Nederland B.V.

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw

Tweelingenlaan 144

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche.

7324 BP Apeldoorn
T. +31 (0)55 368 91 91

Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!

info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl
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Thuis in utiliteitsen woningbouw
Naast utiliteitsbouw is IBB Kondor ook thuis in woningbouw. Van (grootschalige)
woningbouwprojecten tot binnenstedelijke (her)ontwikkeling. Het team van IBB
Kondor zorgt ook op dit terrein voor een indrukwekkend resultaat. Interesse in een
vrijblijvend gesprek? Bel 071-3050500 of stuur een mail naar: info@ibbkondor.nl

Oude Vaartweg 1 | 2343 JD, Oegstgeest | Postbus 27 | 2300 AA, Leiden | +31 (0)71 305 05 00

www.ibbkondor.nl

BOUWPLANNEN?
HERCUTON HELPT U OP VOORSPRONG
Hercuton is een totaalaanbieder gespecialiseerd in het integraal ontwerpen
en bouwen van duurzame bedrijfshuisvesting in prefab beton. Wij zijn een
innovatieve full service organisatie die de verantwoording neemt voor het
hele bouwtraject. Van locatiekeuze en eerste schets tot en met sleutelklare
oplevering en nazorg. Met onze panden helpen wij u blijvend op voorsprong.

J.M. van Delft + zn., Drunen

Kivits Logistiek, Waalwijk

Swalubus Vastgoed, Waalwijk

Martens en Van Oord, Oosterhout

Hercuton b.v.
Touwslager 2
5253 RK Nieuwkuijk
T 073 511 26 60

WWW.HERCUTON.NL

E info@hercuton.jajo.com

